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वदनांक- 28 विसेंबर, 2020.

विषय- 31 विसेंबर, 2020 ि नूतन िषग मागगदशगक सूचना
पवरपत्रक
शासन आदेश

ि सुधावरत आदेश मदत ि पुनिगसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई क्रमांक:

DMU/2020/CR 92/DisM-1, वदनांक 21 विसेंबर,2020 अन्िये राज्यात वदनांक 22 विसेंबर, 2020
ते 5 जानेिारी, 2021 या कालािधीत रात्री 11.00 ते सकाळी 6.00 िाजेपयंत रात्रीची संचारबंदी लागू
करण्यात आली आहे .
कोविि- 19 मुळे उद्भिलेल्या संसगगजन्य पवरस्थितीचा विचार करता त्याचप्रमाणे िरील
आदेशान्िये वदलेल्या सूचना विचारात घेता 31 विसेंबर, 2020 ि नूतन िषाचे थिागत अत्यंत
साधेपणाने करणे अपेवित आहे . त्या दृष्ट्टीने लालीलप्रमाणे मागगदशगक सूचना देण्यात येत आहे त:1. कोरोनाच्या अनुषंगाने वद. 31 विसेंबर, 2020 रोजी वदिसभर संचारबंदी नसली तरी देलील
सरत्या िषाला वनरोप देण्यासाठी ि वद. 1 जानेिारी, 2021 रोजी नििषाच्या थिागताच्या
वनवमत्ताने नागवरकांनी घराबाहे र न पिता नििषाचे थिागत घरीच साधेपणाने साजरे करािे.
2. 31 विसेंबरच्या वदिशी नागरीकांनी समुद्र वकनारी, बागेत, रथत्यािर अशा सािगजवनक वठकाणी
मोठया संख्येने येऊन गदी न करता सोशल विथटन्सींग (सामावजक अंतर) राहील तसेच माथक
ि सॅवनटायझरचा िापर होईल याकिे विशेष लि देणे आिश्यक आहे .
3. विशेषतः मुंबईतील गेट िे ऑफ इंविया, मरीन लाईन्स, वगरगाि चौपाटी, जुहू चौपाटीसह
राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये देलील अनेक वठकाणी नागवरकांची गदी होत असते त्या दृष्ट्टीने
कोरोनाचा प्रादुभाि पाहता नागवरकांनी आरोग्याच्या दृष्ट्टीने काळजी घेणे आिश्यक आहे .
4. कोरोना च्या पार्श्गभम
ू ीिर 60 िषािरील नागवरकांनी ि दहा िषांलालील मुलांनी सुरविततेच्या ि
आरोग्याच्या दृष्ट्टीने शक्यतो घराबाहे र जाणे टाळािे.
5. नििषाच्या थिागताच्या वनवमत्ताने कोणत्याही प्रकारे धार्ममक/सांथकृवतक कायगक्रमाचे आयोजन
करू नये तसेच वमरिणुका काढण्यात येऊ नयेत.
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6. नूतन िषाच्या पवहल्या वदिशी बहु संख्य नागवरक धार्ममक थिळी जात असतात. अशािेळी त्या
वठकाणी एकाच िेळी गदी न करता सोशल विथटन्सींगचे पालन करािे. तसेच संबवं धतांनी
आरोग्य ि थिच्छतेच्या दृष्ट्टीकोनातून योग्य त्या लबरदारीच्या उपाययोजना कराव्यात.
7. फटाक्यांची आवतषबाजी करण्यात येऊ नये. ध्िनीप्रदूषणाच्या अनुषंगाने वनयमांचे काटे कोरपणे
पालन व्हािे.
8. कोविि-19 या विषाणूंचा प्रादुभाि रोलण्यासाठी शासनाच्या मदत ि पुनिगसन, आरोग्य,
पयािरण, िैद्यकीय वशिण विभाग तसेच संबवं धत महानगरपावलका, पोलीस, थिावनक प्रशासन
यांनी विवहत केलेल्या वनयमांचे काटे कोर पालन करािे.
9. तसेच या पवरपत्रकानंतर 31 विसेंबर, 2020 ि नूतन िषग सुरु होण्याच्या मधल्या कालािधीत
काही सूचना नव्याने प्रवसध्द झाल्यास त्यांचे देलील अनुपालन करािे.
सदर पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या संकेतथिळािर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 202012281259049829 असा आहे . हे पवरपत्रक
विजीटल थिािरीने सािांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ि नािाने,

Sanjay Dagadu
Khedekar
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(संजय लेिेकर)
उप सवचि, गृह विभाग.
प्रत मावहती तिा आिश्यक कायगिाहीसाठी अग्रेवषत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सवचि.
2. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय, मुंबई.
3. मा. अध्यि, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय, मुंबई.
4. मा. विरोधीपि नेता, विधानपवरषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय, मुंबई.
5. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपवरषद, महाराष्ट्र विधानमंिळ सवचिालय, मुंबई.
6. मा. उपाध्यि, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंिळ 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.
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.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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13. सिग अपर मुख्य सवचि/प्रधान सवचि/सवचि, मंत्रालय, मुंबई.
14. पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
15. प्रधान सवचि, विधानमंिळ 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. वनििनथती.
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