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पवरपत्रक 
 

महावशिरात्री- 2021 मागगदशगक सूचना 

कोविड- 19 च्या अनुषंगाने यािषी सिग धमीय सण, उत्सि तसेच सिग कायगक्रम अवतशय साधेपणाने साजरे 

करण्यात येत आहेत. कोरोनाचा प्रादुभाि अद्यापही कमी झालेला नसून सध्या राज्यात तसेच मोठ्या शहरांमध्ये 

रूगणांच्या संख्येत पनु्हा िाढ होताना वदसत आहे. त्यामळेु उद्भिलेल्या पवरस्थितीचा विचार करता या िषी वदनाकं 

11/3/2021 रोजी महावशिरात्री हा उत्सि अत्यंत साधेपणाने साजरा करणे आिश्यक आहे. त्या अनुषंगाने 

खालीलप्रमाणे मागगदशगक सचूना देण्यात येत आहेत :-  

1. महावशिरात्री हा भारतातील पवित्र उत्सिांपकैी एक मोठा उत्सि मानला जातो. देशभरात हहदू धमीय लोक 
महावशिरात्री मोठ्या उत्साहाने साजरी करतात. 12 ज्योवतवलिंगांपैकी महाराष्ट्रातील वभमाशंकर, परळी- 
िजैनाि, त्र्यंबकेश्वर, औंढा-नागनाि ि घृष्ट्णेश्वर या देिथिानी तसेच इतर विविध वठकाणी असलेल्या 
वशिमंवदरात दरिषी संपणूग महाराष्ट्रातून वशिभक्त दशगनाकरीता मोठ्या प्रमाणात गदी करीत असतात. परंत ू
यािषी कोविड- 19 च्या ससंगगजन्य पवरस्थितीचा विचार करता महावशिरात्री उत्सि अत्यंत साधेपणाने साजरा 
करणे आिश्यक आहे. त्याअनुषंगाने सिग मंवदर विश्वथत/व्यिथिापक यांनी मंवदरात देिदशगनासाठी गदी होणार 
नाही ि सोशल वडथटन्न्सगच ेपालन होईल याकडे विशेष लक्ष देणे आिश्यक आहे.  

2. दरिषी महावशिरात्रीच्या वनवमत्ताने वशिमंवदरात मोठया प्रमाणात पजूाअचा केली जाते ि दशगनासाठी अनेक 
भाविक त्यावठकाणी गदी करीत असतात. परंत ूयािषी कोविड- 19 च्या ससंगगजन्य पवरस्थितीचा विचार करता 
भाविकांनी घराबाहेर न पडता शक् यतो घरात राहूनच पजूाअचा करािी, यासाठी प्रशासनाकडून थिावनक 
लोकप्रवतवनधी तसचे थियंसेिी संथिा यांच्या सहाय्याने प्रवतबधंात्मक उपाययोजना ि जनजागृती करणे 
आिश्यक आहे.  

3. कोविड- 19 चा ससंगग टाळण्यासाठी प्रत्येक वशिमंवदराच्या आतील बाजूस सोशल वडथटन्सींगचे पालन 
होण्याच्या दृष्ट्टीने एकािळेी फक्त 50 भाविक दशगन घेतील, यादृष्ट्टीने संबवंधत विश्वथत अििा व्यिथिापक यानंी 
योगय त्या उपाययोजना कराव्यात. तसचे मंवदर व्यिथिापनाने आजूबाजूच्या पवरसरात वनजिंतकुीकरणाची 
व्यिथिा, सोशल वडथटन्न्सग ि थिच्छतेचे वनयम (माथक, सॅनीटायझर, इ.) च ेपालन होईल याकडे विशेष लक्ष 
द्याि.े 

4. महावशिरात्रीच्या वदिशी मंवदराच्या पवरसरात हार ि फुले विके्रते यांची गदी होणार नाही तसेच सोशल 
वडथटन्सींगच्या वनयमांचे तंतोतंत पालन होईल याकडे मंदीराचे व्यिथिापक ि थिावनक प्रशासन यानंी विशेष 
लक्ष द्याि.े त्याचप्रमाणे महावशिरात्री उत्सिाच्या वनवमत्ताने सबंवंधत थिावनक प्रशासनाचे मंडपाबाबतचे धोरण 
यांचेशी ससुंगत असे मयावदत थिरुपाचे मंडप उभारण्यात यािते.   
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5. प्रत्यक्ष मंवदरात येऊन दशगन घेऊ इस्च्छणाऱ्या भाविकांनी थित:हून माथकचा िापर ि सोशल वडथ टन्न्सगचे पालन 
कराि.े जषे्ट्ठ नागरीक ि लहान मुलांना मंवदरात दशगनाकरीता आण ूनये.  

6. महावशिरात्री वनवमत्त वशिमंवदरातील व्यिथिापक यांनी दशगनाची सुविधा ऑनलाईन, केबल नेटिकग , िबेसाईट 
ि फेसबकु इत्यादी द्वारे उपलब्ध करून द्यािी.  

7. कोविड- 19 च्या विषाणूंचा प्रादुभाि रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत ि पनुिगसन, आरोगय, पयािरण, िदै्यकीय 
वशक्षण विभाग तसचे संबवंधत महानगरपावलका, पोलीस प्रशासन, थिावनक प्रशासन यांनी विवहत केलेल्या 
वनयमांच ेकाटेकोर पालन कराि.े तसचे या पवरपत्रकानंतर ि प्रत्यक्ष सण सुरु होण्याच्या मधल्या कालािधीत 
अजून काही सूचना प्रवसध्द झाल्यास त्यांच ेदेखील अनुपालन कराि.े 

 

सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळािरही उपलब्ध 

करण्यात आले असून त्याचा सांकेताकं 202103091628289629 असा आहे. हे पवरपत्रक वडजीटल थिाक्षरीने 

साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने 
 

 

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

1. मा. राज्यपाल यांच ेसवचि. 
2. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई. 
3. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई. 
4. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपवरषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई. 
5. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई. 
6. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मंुबई. 
7. सिग सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरषद ि 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 अधीक्षक. 
21. सिग मुख्यावधकारी, नगरपावलका. 
22. वनिडनथती.  
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