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वदनांक- 9 माचग, 2021.

पवरपत्रक
शब-ए-मेराज ि शब-ए-बारात- 2021 मागगदशगक सूचना
कोविड- 19 च्या अनुषंगाने यािषी सिग धमीय सण, उत्सि तसेच सिग कायगक्रम अवतशय
साधेपणाने साजरे करण्यात येत आहे त. कोरोनाचा प्रादुभाि अद्यापही कमी झालेला नसून सध्या राज्यात
तसेच मोठ्या शहरांमध्ये रूगणांच्या संख्येत पुन्हा िाढ होताना वदसत आहे . त्यामुळे उद्भिलेल्या
पवरस्थितीचा विचार करता या िषी शब-ए-मेराज ि शब-ए-बारात उत्सि अत्यंत साधेपणाने साजरा
करणे आिश्यक आहे . त्या अनुषंगाने लालीलप्रमाणे मागगदशगक सूचना देण्यात येत आहे त.
1. शब-ए-मेराज ि शब-ए-बारात वनवमत्त सिग मुथलीम धमीय बांधि आपआपल्या विभागातील
मवशदीत रात्रभर नमाज, कुराण ि दुिा पठण करतात. त्यामुळे बहु संख्य मुथलीम िथतीत रात्रभर
मुथलीम बांधिांची िदगळ असते. तसेच काही वठकाणी िाझ या कायगक्रमाचे आयोजन केले जाते.
कोविड -19 च्या संसगगजन्य पवरस्थितीचा विचार करता यािषी वद. 11 माचग रोजीची रात्र ि
वद. 12 माचग, 2021 ची पहाट या कालािधीत शब-ए-मेराज (चंद्रदशगनािर अिलंबून) ि वद. 28
माचग रोजीची रात्र ि वद. 29 माचग, 2021 ची पहाट या कालािधीत (चंद्रदशगनािर अिलंबन
ू )
येणाऱ्या शब-ए-बारात या उत्सिावनवमत्त कोणत्याही प्रकारे वमरिणुकांचे आयोजन न करता
मवशदीत अििा घरातच दुिा पठण करणे उवचत ठरेल. त्या अनुषंगाने थिानीक लोकप्रवतवनधी ि
प्रशासनाकडू न जनजागृती करण्यात यािी.
2. शब-ए-मेराज ि शब-ए-बारात वनवमत्त थिावनक मवशदीत नमाज पठणाकरीता येणाऱ्या मुथलीम
बांधिांनी कोणत्याही प्रकारची गदी न करता एका िेळी 40 ते 50 व्यक्तींनी टप्पप्पया-टप्पप्पयाने सोशल
वडथटन्सींगच्या वनयमांचे पालन ि माथकचा िापर करून दुिा पठण करािे.
3. मवशदीतील व्यिथिापक यांनी मवशद ि आजूबाजूच्या पवरसरात वनजंतुकीकरणाची व्यिथिा,
सोशल वडथटन्न्सग ि थिच्छतेचे वनयम (माथक, सॅनीटायझर, इ.) चे पालन होईल याकडे विशेष
लक्ष द्यािे.
4. शब-ए-मेराज ि शब-ए-बारात दरम्यान आयोवजत करण्यात येणाऱ्या िाझ कायगक्रमाचे आयोजन
शक्यतो बंदीथत जागेत करािे. परंतू लुल्या जागेत आयोजन केल्यास कोणत्याही प्रकारची गदी
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होणार नाही ि त्या वठकाणी सोशल वडथटन्सींगच्या वनयमांचे पालन होईल याची दक्षता घेण्यात
यािी.
5. कोविड-19 अनुषंगाने मुंबईमध्ये लागू असलेल्या फौ.दं.प्र.सं. कलम 144 अन्िये जारी केलेल्या
आदेशाचे तंतोतंत पालन करािे.
6. शब-ए-मेराज ि शब-ए-बारात च्या अनुषंगाने िाझ कायगक्रमाचे आयोजक यांनी कायगक्रमाची
सुविधा ऑनलाईन, केबल नेटिकग, िेबसाईट ि फेसबुक इत्यादी द्वारे उपलब्ध करून द्यािी.
7. कोविड- 19 च्या विषाणूंचा प्रादुभाि रोलण्यासाठी शासनाच्या मदत ि पुनिगसन, आरोगय,
पयािरण, िैद्यकीय वशक्षण विभाग तसेच संबवं धत महानगरपावलका, पोलीस प्रशासन, थिावनक
प्रशासन यांनी विवहत केलेल्या वनयमांचे काटे कोर पालन करािे. तसेच या पवरपत्रकानंतर ि
प्रत्यक्ष सण सुरु होण्याच्या मधल्या कालािधीत अजून काही सूचना प्रवसध्द झाल्यास त्यांचे
देलील अनुपालन करािे.
सदर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharshtra.gov.in या संकेतथिळािरही
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक 202103091627203729 असा आहे . हे पवरपत्रक
वडवजटल थिाक्षरीने साक्षांवकत करून काढण्यात येत आहे ,
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने
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(संजय लेडेकर)
उप सवचि, गृह विभाग.
प्रत मावहती तिा आिश्यक कायगिाहीसाठी अग्रेवषत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सवचि.
2. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
3. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
4. मा. विरोधीपक्ष नेता, विधानपवरषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
5. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
6. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सवचिालय, मुंबई.
7. सिग सन्माननीय विधानसभा, विधानपवरषद ि संसद सदथय, महाराष्ट्र राज्य.
8. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
9. मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
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10.

सिग मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे लाजगी सवचि, मंत्रालय, मुंबई.

11.

सिग मा. महापौर, महानगर पावलका.

12.

मा. मुख्य सवचि यांचे िवरष्ट्ठ थिीय 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.

वनिडनथती.
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