
 

                                       सार्वजनिक िर्रात्रौत्सर् 2020     
                                 मार्वदर्वक सूचिा 

 

महाराष्ट्र र्ासि 
र्ृह नर्भार् 

र्ासि पनरपत्रक क्रमाांक- आरएलपी- 0920/प्र.क्र.156/नर्र्ा 1 ब 
दुसरा मजला, मादाम कामा मार्व,  

हुतात्मा राजर्ुरु चौक, मांत्रालय, मुांबई- 400 032. 
नदिाांक- 29 सप्टेंबर, 2020. 

पनरपत्रक 

सार्वजनिक िर्रात्रौत्सर् 2020 मार्वदर्वक सूचिा 
 

कोनर्ड- 19 मुळे उद्भर्लेल्या सांसर्वजन्य पनरस्थितीचा नर्चार करता या र्र्षीचा िर्रात्रौत्सर्/दुर्ापजूा/ दसरा 

साध्या पध्दतीिे साजरा करण्याचा निर्वय घेण्यात आला आहे. त्याअिुर्षांर्ािे खालीलप्रमारे् मार्वदर्वक सूचिा देण्यात 

येत आहेत :- 

1. सार्वजनिक िर्रात्रौत्सर्ासाठी मांडळाांिी महापानलका/थिानिक प्रर्ासि याांची त्याांच ेोोरर्ािुसार यिोनचत 
परू्वपरर्िार्ी घेरे् आर्श्यक राहील. 
2. कोनर्ड-19 मुळे उद्भर्लेल्या सांसर्वजन्य पनरस्थितीचा नर्चार करता तसेच मा. न्यायालयािे निर्वनमत केलेले 
आदेर् आनर् महापानलका तसेच सांबांनोत थिानिक प्रर्ासिाच े मांडपाांबाबतच े ोोरर् याांचरे्ी ससुांर्त असे 
मयानदत थर्रुपाचे मांडप उभारण्यात यार्ते. 
3. या र्र्षीचा िर्रात्रौत्सर् साध्या पध्दतीिे साजरा कररे् अपेनित असल्यािे घरर्ुती तसचे सार्वजनिक देर्ीच्या 
मुतींची सजार्ट त्या अिुर्षांर्ािे करण्यात यार्ी. 
4. देर्ीच्या मुतींची उांची सार्वजनिक मांडळाांकनरता 4 फूट र् घरर्ुती देर्ीच्या मुतींची उांची 2 फूटाांच्या मयादेत 
असार्ी.  
5. या र्र्षी र्क्यतो पारांपानरक देर्ीच्या मुतीऐर्जी घरातील ोात/ूसांर्मरर्र आदी मुतीचे पजूि करार्.े मुती 
र्ाडूची/पयार्रर् परूक असल्यास नतचे नर्सजवि र्क्यतो घरच्या घरी करार्.े नर्सजवि घरी कररे् र्क्य 
िसल्यास कृत्रीम नर्सजवि थिळी नर्सजवि करण्यासांदभात थिानिक प्रर्ासिार्ी समन्र्य ठेर्ार्ा.  
6. िर्रात्रौत्सर्ाकनरता र्र्वर्ी/देर्र्ी थर्चे्छेिे नदल्यास त्याांचा थर्ीकार करार्ा. जानहरातींच्या प्रदर्विामुळे र्दी 
आकर्षर्षत होर्ार िाही अस ेपहार्.े तसेच आरोग्य नर्र्षयक र् सामानजक सांदेर् असलेल्या जानहराती प्रदर्षर्त 
करण्यास पसांती देण्यात यार्ी. तसेच “माझे कुटुांब माझी जबाबदारी” या मोनहमेबाबत देखील जिजार्ृती 
करण्यात यार्ी. 
7. र्रबा, दाांनडया र् इतर साांथकृनतक कायवक्रम आयोनजत करु ियेत. त्याऐर्जी आरोग्य नर्र्षयक उपक्रम/ 
नर्बीरे (उदा. रक्तदाि) आयोनजत करण्यास प्राोान्य देण्यात यार् ेआनर् त्याद्वारे कोरोिा, मलेनरया, डेंग्य ूइ. 
आजार आनर् त्याांच ेप्रनतबांोात्मक उपाय तसचे थर्च्छता याांबाबत जिजार्तृी करण्यात यार्ी. 
8. आरती, भजि, नकतवि र्ा अन्य ोार्षमक कायवक्रम आयोनजत करताांिा र्दी होर्ार िाही याची दिता घ्यार्ी 
तसेच ध्र्िी प्रदुर्षर्ासांदभातील नियमाांचे र् तरतूदींचे पालि करण्यात यार्.े 
9. देर्ीच्या दर्विाची सुनर्ोा ऑिलाईि, केबल िेटर्कव , र्बेसाईट र् फेसबकु इत्यादीद्वारे उपलब्ो करुि 
देण्याबाबत जाथतीत जाथत व्यर्थिा करण्यात यार्ी.  
10. देर्ीच्या मांडपाांमध्ये निजतंुकीकरर्ाची तसेच िमवल थक्रीनिर्ची पयाप्त व्यर्थिा करण्यात यार्ी. प्रत्यि 
येऊि दर्वि घेऊ इस्च्छर्ाऱ्या भानर्काांसाठी र्नररीक अांतराचे (नफनजकल नडथटन्सींर्) तसेच थर्च्छतेच ेनियम 
(माथक, सिॅीटायझर इत्यादी) पाळण्याकडे नर्रे्र्ष लि देण्यात यार्.े 
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11. देर्ीच्या आर्मि र् नर्सजवि नमरर्र्कूा काढण्यात येऊ ियेत. नर्सजविाच्या पारांपानरक पध्दतीत नर्सजवि 
थिळी होर्ारी आरती घरीच करुि नर्सजवि थिळी कमीत कमी र्ळे िाांबार्.े लहाि मुले आनर् र्रीष्ट्ठ 
िार्नरकाांिी सरुिेच्या दृष्ट्टीिे नर्सजविथिळी जारे् टाळार्.े सांपरू्व चाळींतील/इमारतीतील सर्व घरर्तुी देर्ीच्या 
मुतींच्या नर्सजविाची नमरर्र्कू एकनत्रतनरत्या काढण्यात येऊ िये. 
12. महापानलका, नर्नर्ो मांडळे, र्ृहनिमार् सांथिा, लोक प्रनतनिोी, थर्यांसेर्ी सांथिा इत्यादींच्या मदतीिे कृत्रीम 
तलार्ाांची निर्षमती करण्यात यार्ी. तसेच िार्नरकाांची र्दी टाळण्यासाठी थिानिक प्रर्ासिािे प्रभार् 
सनमतीनिहाय मूती स्थर्कृती कें द्राची व्यर्थिा करार्ी र् याबाबत जाथतीत जाथत प्रनसध्दी देण्यात यार्ी. 
13. मांडपात एकार्ळेी 5 पिेा जाथत कायवकत्यांची उपस्थिती िसार्ी. तसेच मांडपाांमध्ये खाद्यपदािव अिर्ा पेय 
पािाची व्यर्थिा करण्यास मिाई असेल. 
14. नर्सजविाच्या तारखेस जर घरर्ुती तसचे सार्वजनिक िर्रात्रौत्सर् मांडळाचा पनरसर प्रनतबांनोत िेत्रात 
असेल तर, मूती नर्सजवि सार्वजनिक नठकार्ी करण्यास मिाई असेल. 
15. दसऱ्याच्या नदर्र्ी करण्यात येर्ारा रार्र् दहिाचा कायवक्रम हा सर्व नियम पाळूि प्रनतकात्मक थर्रुपाचा 
असार्ा. रार्र् दहिाकनरता आर्श्यक तेर्ढ्या नकमाि व्यक्तीच कायवक्रमथिळी हजर राहतील. प्रिेक बोलारू् 
ियेत. त्याांिा फेसबकु इत्यादी समाज माध्यमातिू िेट प्रिपेर्ाद्वारे बघण्याची व्यर्थिा करार्ी. 
16. कोनर्ड- 19 या नर्र्षार्चूा प्रादुभार् रोखण्यासाठी र्ासिाच्या मदत र् पिुर्वसि, आरोग्य, पयार्रर्, 
र्दै्यकीय नर्िर् नर्भार् तसेच सांबांनोत महापानलका, पोलीस, थिानिक प्रर्ासि याांिी नर्नहत केलेल्या नियमाांच े
अिुपालि कररे् बांोिकारक राहील. तसेच या पनरपत्रकािांतर र् प्रत्यि उत्सर् सुरु होण्याच्या मोल्या 
कालार्ोीत अजूि काही सूचिा प्रनसध्द झाल्यास त्याांचे देखील अिुपालि करार्.े 

     सदर र्ासि पनरपत्रक महाराष्ट्र र्ासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथिळार्र उपलब्ो 
करण्यात आले असिू त्याचा सांकेताक 202009291340500529 असा आहे. हे पनरपत्रक नडजीटल थर्ािरीिे 
सािाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

          महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याांच्या आदेर्ािुसार र् िार्ािे.  

 

                                  ( नर्रीर्ष मोहोड ) 
                               उप सनचर्, र्ृह नर्भार्. 

प्रत मानहती तिा आर्श्यक कायवर्ाहीसाठी अगे्रनर्षत, 
  

1. मा. राज्यपाल याांच ेसनचर्, 
2. मा. सभापती, महाराष्ट्र नर्ोािपनरर्षद, महाराष्ट्र नर्ोािमांडळ सनचर्ालय, मुांबई. 
3. मा. अध्यि, महाराष्ट्र नर्ोािसभा, महाराष्ट्र नर्ोािमांडळ सनचर्ालय, मुांबई. 
4. मा. नर्रोोीपि िेता, नर्ोािपनरर्षद/नर्ोािसभा, महाराष्ट्र नर्ोािमांडळ सनचर्ालय, मुांबई. 
5. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र नर्ोािपनरर्षद, महाराष्ट्र नर्ोािमांडळ सनचर्ालय, मुांबई. 
6. मा. उपाध्यि, महाराष्ट्र नर्ोािसभा, महाराष्ट्र नर्ोािमांडळ सनचर्ालय, मुांबई. 
7. सर्व सन्माििीय नर्ोािसभा, नर्ोािपनरर्षद र् सांसद सदथय, महाराष्ट्र राज्य. 
8. मा. मुख्यमांत्री महोदयाांचे प्रोाि सनचर्, मांत्रालय, मुांबई. 
9. मा. उपमुख्यमांत्री महोदयाांचे सनचर्, मांत्रालय, मुांबई. 
10. सर्व मा. मांत्री/राज्यमांत्री याांचे खाजर्ी सनचर्, मांत्रालय, मुांबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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11. सर्व मा. महापौर, महािर्र पानलका  
12. मा. मुख्य सनचर् याांचे र्नरष्ट्ठ थर्ीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई. 
13. सर्व अपर मुख्य सनचर्/प्रोाि सनचर्/सनचर्, मांत्रालय, मुांबई. 
14. पोलीस महासांचालक महाराष्ट्र राज्य, मुांबई. 
15. प्रोाि सनचर्, नर्ोािमांडळ सनचर्ालय, नर्ोािभर्ि, मुांबई. 
16. सनचर् र् महासांचालक, मानहती र् जिसांपकव  सांचालिालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई.  
17. सर्व आयुक्त, महािर्र पानलका 
18. सर्व पोलीस आयुक्त  
19. सर्व नजल्हानोकारी  
20. सर्व पोलीस अोीिक 
21. सर्व मुख्यानोकारी, िर्रपानलका 
22. निर्डिथती. 
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