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वदनांक- 11 फेब्रुिारी, 2021.

पवरपत्रक
छत्रपती वशिाजी महाराज जयंती 2021 मागगदशगक सूचना.
छत्रपती वशिाजी महाराज जयंती अर्थात वशिजयंती हा सउ/्त्सि छत्रपती वशिाजी महाराज
यांच्या जयंतीवनवमत्त महाराष्ट्र सरकारने वनवित केल्यानुसार वद. 19 फेब्रुिारी रोजी महाराष्ट्रभर मोठ्या
प्रमाउात साजरा केला जातो. कोविड- 19 मुळे ्द्भिलेल्या संसगगजन्य पवरस्थर्थतीचा विचार करता या
िर्षी वद. 19 फेब्रुिारी, 2021 रोजीचा "छत्रपती वशिाजी महाराज जयंती" ्त्सि साध्या पध्दतीने साजरा
करण्याचा वनउगय घेण्यात आला आहे . त्याअनुर्षंगाने खालीलप्रमाउे मागगदशगक सूचना करण्यात येत
आहे त.:1. छत्रपती वशिाजी महाराजांचा जन्म 19 फेब्रुिारी, 1630 रोजी वशिनेरीिर झाला होता.
त्यामुळे अनेक वशिप्रेमी वकल्ला वशिनेरी अर्थिा गड/वकल्ल्यांिर जाऊन तारखेनुसार
वद. 18 फेब्रुिारी रोजीच्या मध्यरात्री 12 िाजता देखील एकत्र येऊन वशिजयंती साजरी
करतात. परंतु यािर्षी covid-19 चा प्रादुभाि टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाउात एकत्र न येता
साधेपउाने वशिजयंती ्त्सि साजरा करउे अपेवित आहे.
2. दरिर्षी वशिजयंती साजरी करताना संपउ
ू ग महाराष्ट्रात विविध कायगक्रमांचे आयोजन केले
जाते. परंतु यािर्षी कोउत्याही प्रकारे सािगजवनक वठकाउी पोिाडे , व्याख्यान, गाउे, नाटक
इत्यादींचे सादरीकरउ अर्थिा इतर सांथकृवतक कायगक्रमांचे आयोजन करण्यात येऊ नये.
त्याऐिजी सदर कायगक्रमाचे केबल नेटिकग अर्थिा ऑनलाइन प्रिेपउ ्पलब्ध करुन
देण्याबाबत व्यिथर्था करण्यात यािी.
3. तसेच, कोउत्याही प्रकारे प्रभात फेरी, बाईक रॅली, वमरिउुका काढण्यात येऊ नयेत.
त्याऐिजी छत्रपती वशिाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अर्थिा प्रवतमेला पुष्ट्पहार अपगउ
करण्याचा कायगक्रम आयोवजत करुन त्या वठकाउी सोशल वडथटन्सींगचे पालन करून फक्त
10 व्यक्तींच्या ्पस्थर्थतीत वशिजयंती साजरी करण्याची परिानगी देण्यात येत आहे.
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4. वशिजयंतीच्या वदिशी आरोग्यविर्षयक ्पक्रम/वशवबरे (्दा. रक्तदान) आयोवजत
करण्यास प्राधान्य देण्यात यािे आवउ त्याद्वारे कोरोना, मलेवरया, डें ग्यू इत्यादी आजार आवउ
त्यांचे प्रवतबंधात्मक ्पाय तसेच थिच्छता यांबाबत जनजागृती करण्यात यािी.
5. आरोग्य विर्षयक ्पक्रमांचे आयोजन करताना त्या वठकाउी सोशल वडथटन्सींग तसेच
थिच्छतेचे वनयम (माथक, सॅवनटायझर इत्यादी) पाळण्याकडे विशेर्ष लि देण्यात यािे.
6. covid-19 च्या विर्षाउूंचा प्रादुभाि रोखण्यासाठी शासनाच्या मदत ि पुनिगसन, आरोग्य,
पयािरउ, िैद्यकीय वशिउ विभाग तसेच संबवं धत महानगरपावलका, पोलीस प्रशासन,
थर्थावनक प्रशासन यांनी विवहत केलेल्या वनयमांचे काटे कोर पालन करािे. तसेच या
पवरपत्रकानंतर ि प्रत्यि सउ सुरु होण्याच्या मधल्या कालािधीत अजून काही सूचना
प्रवसध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करािे.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथर्थळािरही
्पलब्ध करण्यात आली असून त्याचा सांकेतांक 202102111228252229 असा आहे हे पवरपत्रक
वडवजटल थिािरीने सािांवकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने,
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(संजय खेडेकर)
्प सवचि, गृह विभाग.
प्रत मावहती तर्था आिश्यक कायगिाहीसाठी अग्रेवर्षत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सवचि.
2. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरर्षद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
3. मा. अध्यि, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
4. मा. विरोधीपि नेता, विधानपवरर्षद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
5. मा. ्पसभापती, महाराष्ट्र विधानपवरर्षद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
6. मा. ्पाध्यि, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
7. सिग सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरर्षद ि संसद सदथय, महाराष्ट्र राज्य.
8. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
9. मा. ्पमुख्यमंत्री 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 थिीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2

शासन पवरपत्रक क्रमांकः आरएलपी- 0221/प्र.क्र.53/विशा- 1 ब

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 अधीिक.
21. सिग मुख्यावधकारी, नगरपावलका.
22. वनिडनथती.
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