
बृह  मुबंई महानगरपािलका

गणेशो  सव  -  २०२१   साजरा करताना भा वकांनी पालन करावया  या आव  यक सूचना

को वड-१९ या साथरोगा  या ादभूावामुळे उ वले  या संसगज  य प रि थतीचा वचार करता यावष चा

गणेशो  सव अ  यतं सा  या प तीने साजरा कर  याबाबतचे आवाहन बृह  मुबंई महानगरपािलका व शासन  तराव न

वळेोवळेी नाग रकांना कर  यात आले आहे.   या अनुषगंाने बृह  मुबंई महानगरपािलका े ातील नाग रकांनी

गणेशो  सव-२०२१ साजरा करताना  पालन करावया  या आव  यक सूचना :- 

सन २०२० म य ेमाच म ह यापासनू कोरोना साथरोगाचा ादभुाव मोठया माणावर झाला आह.े  या

कोपापासनू वतःच ेव कुटुं बयांच ेसरं ण क नच गणशेो सव साजरा करण ेआव यक आह.े 

यासाठ  यावष या (सन २०२१ या) गणेशो सवादर यान खाल ल िनबध पाळ यात यावते, असे आवाहन

बृह मुबंई महापािलकेतफ भा वकां या सुर े या हतासाठ  कर यात येत आहे.

१. घरगुती गणशेमतू च े आगमन िमरवणूक या व पाच े नसावे.  आगमनासाठ  जा तीत

जा त ५   य  तीचंा समहू असावा.  श  यतोवर या  य  तीनंी ‘को वड-१९’  या रोगा  या

लसीकरणच े २ डोस घेतलेले असावते व दसुरा डोस घेवनू १५ दवस झालेले असावेत.   ी

गणेशाची मतू  ह  घरगुती उ  सवासाठ  २ फूटापे ा जा  त उंचीची नसावी.

२. सावजिनक गणशेमूत  या आगमना  यावळेी १० पे ा अिधक लोक असणार नाह त.   जे

उपि थत असतील ते मा  क वापरतील आिण सामािजक अंतर पाळतील.  तसचे श  यतो सदर

१०  य  तीनंी ‘को वड-१९’ या रोगा  या  लसीकरणच े२ डोस घेतलेले असावते आिण दसुरा

डोस घेवनू १५ दवस झालेले असावेत.  ी गणशेाची मतू  ह  सावजिनक उ  सवासाठ  ४

फूटापे ा जा  त  उंचीची नसावी.  आगमनासाठ  कोण  याह  कारची िमरवणूक  काढ  यात यवेू

नये.

३. घरगुती गणशेो सवासाठ ची मूत  श यतो शाडूची असावी कंवा श य अस यास यावष

पारपंा रक शाडू या गणशेमूत ऐवजी घरात असले या धातू/सगंमरवर आद  मतू च े पूजन

करावे.  जणेेक न आगमन/ वसजनासाठ  गद त जाण े टाळून वतःचे/कुटुं बयांच े को वड-१९

साथरोगापासनू र ण करणे श य होईल.

४. मुबंई  या मा.महापौर यां  या अ  य तेखाल ,  गणेशो  सव मडंळाच े ितिनधी यां  या

उपि थतीत द.०२.०९.२०२१  रोजी दरू  य णाल सह झाले  या बठैक त मागील काह

दवसांतील को वड-१९   णांची वाढती सं  या तसचे या साथरोगाची ितसऱया लाटेचा

सभंा वत धोका वचारात घेता भा वकांना  य दशन /  मखुदशन घे  यास स  त मनाई आहे.

गणेशो  सव मडंळांनी भा वकांसाठ  ऑनलाईन, केबल नटेवक, वेबसाईट, फेसबकू, समाज मा  यमे

इ  याद ार ेदशनाची सु वधा उपल  ध क न ावी असा िनणय घे  यात आला.   

५.  सावजिनक गणेशो  सव मडंळांनी हार/  फुले इ.  चा कमीतकमी वापर क न कमीतकमी

िनमा य तयार होईल याची द ता  यावी. 

६. घरगुती गणशेाची मतू  शाडूची कंवा पयावरणपूरक अस यास याच े वसजन श यतोवर

घर या घर  बादल त कंवा मम  य ेकरावे.

७. गणेशमतू च े वसजन घर या घर  करणे श य नस यास निजक या कृि म वसजन थळी

मतू च े वसजन कर यात यावे.   तसचे सावजिनक गणशेो  सव मडंळांनीदखेील नजीक  या

कृि म वसजन थळी मतू च े वसजन कर  यास ाधा  य ावे. 



८. घरगुती गणशेो  सवा  या वसजना या वेळी िमरवणूक न ेजाऊ नये, वसजनासाठ  जा तीत

जा त ५   य  ती असा  यात.  श  यतोवर या  य  तीनंी ‘को वड-१९’ या रोगा  या लसीकरणचे

२ डोस घेतलेले असावते व दसुरा डोस घेवनू १५ दवस झालेले असावेत.  

९. घरगुती गणशेमतू च े वसजन करताना, सपंूण चाळीतील/इमारतीतील सव घरगुती    

गणेशमतू  वसजनासाठ  एकि त र या नवे ूनयते.

१०. वसजना या पारपंा रक प तीत वसजन थळी होणार  आरती घर च क न 

वसजन थळी कमीत कमी वळे थांबावे.  वसजन सगंी मा  क/िश  ड इ.    

 वसरं णाची साधन ेकाटेकोर र  या वापर  यात यावी. 

११. श यतोवर लहान मलुे व व र  नाग रकांनी सरु े या ीन े वसजन थळी जाव ूनये.

१२. सावजिनक गणशेमतू  या वसजना  यावळेी १०  पे ा अिधक लोक असणार 

नाह त. ज ेउपि थत असतील  यांनी  मा  क वापराव ेआिण सामािजक अंतर पाळावे.  तसचे 

सदर १०  य  तीनंी श  यतो ‘को वड-१९’ या रोगा  या लसीकरणच े२ डोस घेतलेले असावेत 

आिण दसुरा डोस घेवून १५ दवस झालेले असावते.  तसचे,  कोण  याह  कारची िमरवणूक 

काढ  यात यवे ूनये.  

१३. सावजिनक गणशो  सव मडंळांनी मडंपापासनू वसजन  थळापयत मतू  असलेले वाहन 

िमरवणकु सारख े अ  यतं धी  या गतीन े नवे ू नये,  तर वाहनातील गणशेमतू ला इजा 

पोहोचणार नाह  अशा सामा  य गतीन े वाहन वसजन  थळी घेवनू जावे.  

वसजनादर  यान वाहन थांबवनू र   यांवर भा वकांना गणशेमतू च े दशन घेव ू दे  यास /पूजा 

क न दे  यास स  त मनाई आह.े  

१४. २०२१ गणेशो  सवादर  यान कोण  याह  िमरवणूक स परवानगी नाह ,  याची दखेील 

भा वकांनी न द  यावी

१५. मुबंई शहरात एकूण ७३  नसैिगक वसजन  थळे आहते.  तेथे महापािलके ार े

अित र  त मनु  यबळ दवेनू मतू  सकंलनाची िश  तब  द  यव  था उपल  ध क न दे  यात आल  

आह.े   यांजकडे गणशेमतू  दे  यात यावी. या नसैिगक वसजन  थळांवर नाग रकांनी कंवा 

सावजिनक गणशेो  सव मडंळां  या कायक  यानी थेट पा  यात जाऊन मतू  वसजन 

कर  यास ितबधं आह.े

१६. नसैिगक वसजन  थळांवर ल गद  कमी हो  यासाठ  महापािलके  या २४  

वभागांम  य े समुार े १७३ ठकाणी   कृि म तलाव दखेील िनमाण कर  यात आले आहते.  

कृि म तलावालगत राहणाऱया भा वकांनी श  यतोवर सदर कृि म  तलावाचा वापर करावा.

१७. महापािलके  या काह  वभागांतगत काह  गणशेमूत  सकंलन क े िनमाण कर  यात आल  

आहते.

१८.  मतू  सकंलन क ावर,  कृि म तलावांवर कंवा नसैिगक वसजन  थळांवर 

उपल  ध महापािलके  या  यव  थापनाकडे मतू  सपूूद कर  यापूव  मतू ची यथासांग पूजा व 

आरती घर च कंवा मडंळा  या मडंपातच क न घेणे बधंनकारक आह.े 

१९. वसजना दर  यान सामािजक दरू करण अंतर (social  distancing),  

मा  क/मखुप ट ,  सिॅनटायझर वापरण ेइ  याद  सबंिंधत िनयमांच ेकाटेकोरपण ेपालन करावे.

२०. ितबिंधत े  (containment  zone) म  य े असणाऱया सावजिनक गणशेो  सव 

मडंळा  या मूत च े वसजन मडंपातच करावयाच ेआह े कंवा वसजन पढेु ढकलावयाच ेआह.े  



सी  ड इमारतीमंधील (sealed  building) गणेशमतू  या वसजनासाठ  घर च 

 यव  था करावयाची आह,े याची कृपया न द  यावी.

२१. घर/इमारत गणशेो सव कालावधीत ितबिंधत े  हणून जाह र के यास 

ितबिंधत े  िनयमांच ेपालन कर यात यावे. 

२२.  बृह  मुबंई महानगरपािलका /पोिलस शासन यांनी घालून दले  या िनयमांच े

काटेकोरपण ेपालन  कर  यात यावे.

२३. उ सव सगंी अशी कोणतीह  कृती क  नये, जणेेक न कोरोना वषाणूचा फैलाव होईल.

अ यथा अशा य ी साथरोग कायदा १८९७,  रा ीय आप ी िनवारण कायदा २००५ व 

भाद व १८६० काय ा वय ेकारवाईस पा  ठरले.

  सह /-

            उप आयु  (प र.-दोन)
                                                               तथा गणेशो सव सम वयक


