िज हािधकारी काय लय,
लय, उ मानाबाद

शारदीय नवरा महो सव
2017 पुवि! नयोजन बैठक

$ी.. &े तुळजापूर
$ी

िव+व त सिमती,
सिमती,

$ी.
$ी. तुळजाभवानी मंिदर सं थान,
थान, तुळजापूर
अ.0.

नाव

पदनाम

1

$ी. रा. िव. गमे

िज हािधकारी उ मानाबाद तथा अ2य&
$ी. तुळजाभवानी मंिदर सं थान, तुळजापूर

2

मा. आ. $ी. मधुकररावजी च5हाण

मा. आमदार तथा िव+व त सद य,
$ी. तुळजाभवानी मंिदर सं थान, तुळजापूर

3

$ी. चेतन िगरासे

4

$ी. पंिडत जगदाळे

<.नगरा2य&, तुळजापूर तथा िव+व त सद य,
$ी. तुळजाभवानी मंिदर सं थान, तुळजापूर

5

$ी. िदनेश झांपले

तहसीलदार तुळजापूर तथा िव+व त सद य,
$ी. तुळजाभवानी मंिदर सं थान, तुळजापूर

उप िवभागीय अिधकारी, (म.) उ मानाबाद तथा िव+व त
सद य, $ी. तुळजाभवानी मंिदर सं थान, तुळजापूर

नवरा कालावधीत सव! िवभागांशी सम?वय ठे ऊन मंिदरातील सव! धाAमक काय!0म
पार पाडBयासाठी सहभाग नCदिवणे.

या ा 5यव थापक
िज हािधकारी तथा अ2य&,
य&, तुळजाभवानी मंिदर सं थान
मा.
मा. पोलीस अिध&क,
अिध&क, उ मानाबाद
िज हािधकारी काय लय,
लय, िनयं ण क&
मंिदर सं थान

तहिसलदार,
तहिसलदार, तुळजापूर

एम.
एम.एस.
एस.ई.बी.
बी.

बांधकाम िवभाग

अ?न व औषध

आरोDय िवभाग

पुरवठा िवभाग

उप <ा.
<ा. पिरवहन

गटिवकास अिधकारी राJय उ पादन शु क

नगर पिरषद,
पिरषद, तुळजापूर

मािहती काय लय

पिरवहन

राKLीय महामाग!

दू रसंचार

शारदीय नवरा महो सव 2017
अ.0.

काय लयाचे नाव

01

सहायक आयुMत, अ?न व औषध <शासन िवभाग, उ मानाबाद

02

उपिनयं क वजन व मापे िवभाग, उ मानाबाद

03

िज हा पुरवठा अिधकारी, उ मानाबाद

04

उप <ादे िशक पिरवहन अिधकारी, उ मानाबाद

05

िवभाग िनयं क, एस.टी. महामंडळ,उ मानबाद

06

िज हा श य िचकी सक, उ मानाबाद

07

िज हा आरोDय अिधकारी, िज.प.उ मानाबाद

08

िज हा आप ती 5यव थापन अिधकारी, उ मानाबाद

शारदीय नवरा महो सव 2017
अ.0.
09
10
11
12
13
14
15
16

काय लयाचे नाव
अिध&क राJय उ पादन शु क, उ मानाबाद
अिध&क अिभयंता, म. रा. िव. िव. कंपनी, उ मानाबाद
काय!कारी अिभयंता कृKणा मराठवाडा बां. िव. 0ं.1, उ,बाद
िज हा कामगार अिधकारी, उ मानाबाद
िज हा मािहती अिधकारी, उ मानाबाद
िज हा <बंधक दू रसंचार िवभाग, उ मानाबाद
उपमुRय काय!कारी अिधकारी (पंचायत) िज.प.उ मानाबाद
गट िवकास आिधकारी तुळजापूर

शारदीय नवरा महो सव 2017
अ.0.
17

18
19

20
21
22
23
24

काय लयाचे नाव
उपिवभागीय अिधकारी, उ मानाबाद
तहसीलदार तुळजापूर
<क प संचालक, राKLीय महामाग! <ािधकरण सोलापूर
<क प संचालक, राKLीय महामाग!, नांदेड
काय!कारी अिभयंता, सा. बां. िव., उ मानाबाद
मंिदर 5यव थापक, तुळजापूर
मुRयािधकारी नगर पिरषद तुळजापूर
पोलीस अिध&क, उ मानाबाद

भMतांसाठी केलेले िनयोजन
बाहे रगावाहू न येणा-या भMतांसाठी उ तम व सुरि&त पािकTग सुिवधा
दश!न माग! सुलभ होBयासाठी भMतासांठी माग!दश!क सुचना दे णारे बोड!

भMतांसाठी िपBयाUया पाBयाची/ काही काळ िव$ांतीसाठी िनवारा
5यव था/ इतर सुिवधा ( वUछतेसाठी) दे Bयात आली आहे .

भMतासांठी उ तम आरोDय सुिवधा तसेच सुर&ा यं णा उभारBयात
आली आहे .

शारदीय नवरा महो सव 2017

आप ती 5यव थापन िनयोजन
तुळजाभवानी मंिदरातील संभा5य धोMयाची िठकाणे

1. बीडकर पायरी पायथा
संभा5य धोके - या िठकाणी चYगरा-चYगरी झा यास मोठया <माणात िजवीत हानी
होऊ शकते.

पूव! तयारी - या िठकाणी <ामुRयाने गदZवर िनयं ण ठे वणे आव+यक आहे
आव+यक सािह य व उपल[धता - काही अनुिचत <कार घड यास सुचना

दे Bयासाठी यं णा आव+यक, <थमोपचार सािह य, Lेचर, सुरि&त माग चे
िनयोजन आव+यक आहे .

सबंिधत यं णा - पोलीस होमगाड! , मंदीर सुर&ार&क, िज हा आरोDय अिधकारी
व िज हा श य िचिक सक.

2. पाटील वाडयाUया मागील बाजूस धम!दश!न रांग, कचकच-याचा िढग
पूव! तयारी - या िठकाणचा शMय असेल तेवढा मातीचा िढगारा उपसा करणे
गरजेचे आहे .

आव+यक सािह य व उपल[धता - काही अनुिचत <कार घड यास सुचना
दे Bयासाठी यं णा आव+यक, <थमोपचार सािह य,

Lेचर, सुरि&त माग चे

िनयोजन, बारीक जाळी ठोकुन मजबुत प ा ठोकणे आव+यक आहे .

संबिं धत यं णा - पोलीस होमगाड! , मंदीर सुर&ार&क, िज हा आरोDय अिधकारी,
िज हा श य िचिक सक व नगर पिरषद

3. दश!नासाठी वापरBयात येणारे टनेल तसेच दश!न मंडप
पूव! तयारी - या िठकाणी फॅनची सुिवधा, पाणी व ओ.आर.एस. पूरवठा करणे
आव+यक आहे .

आव+यक सािह य व उपल[धता - काही अनुिचत <कार घड यास सुचना
दे Bयासाठी यं णा आव+यक, <थमोपचार सािह य,

Lेचर, सुरि&त माग चे

िनयोजन आव+यक असून सदरील िठकाणी गदZUया <माणावर िनयं ण ठे वणे
गरजेचे आहे .

संबिं धत यं णा - पोलीस होमगाड! , मंदीर सुर&ार&क, िज हा आरोDय अिधकारी,
िज हा श य िचिक सक व मंदीर 5यव थापक.

4. झुलता पुल – टोळ भैरव मंदीर टbपा
पूव! तयारी - मंदीर पिरसराबाहे रील गदZचा अंदाज घेऊन दश!नासाठी वापरBयात
येणा-या टनेल िठकाणची गदZ िनयंि त करणे.

आव+यक सािह य व उपल[धता - काही अनुिचत <कार घड यास सुचना
दे Bयासाठी यं णा आव+यक, <थमोपचार सािह य,

Lेचर, सुरि&त माग चे

िनयोजन आव+यक असून सदरील िठकाणी गदZUया <माणावर िनयं ण ठे वणे
गरजेचे आहे .

संबिं धत यं णा - पोलीस होमगाड! , मंदीर सुर&ार&क, िज हा आरोDय अिधकारी,
िज हा श य िचिक सक व मंदीर 5यव थापक.

5. िशवाजी दरवाजा
पूव! तयारी - या िठकाणचे न&ीकाम केलेले दगड अध!वट िनखळलेले आहे त
यामुळे पुरात व िवभागाUया सुचनेनुसार ता काळ काय!वाही करणे आव+यक

आहे .

आव+यक सािह य व उपल[धता - या ेUया कालावधीत दगड पड यास गCधळ
होऊ शकतो, यामुळे सुचना दे Bयासाठी यं णा आव+यक, <थमोपचार सािह य,
Lेचर, सुरि&त माग चे िनयोजन आव+यक आहे . यािठकाणी विहवाट dकवा गदZ

होणार नाही याची द&ता मंदीर सिमतीने घेणे आव+यक आहे .

संबिं धत यं णा - पोलीस होमगाड! , मंदीर सुर&ार&क, िज हा आरोDय अिधकारी,
िज हा श य िचिक सक, मंदीर 5यव थापक व पुरात व िवभाग.

6. नागझरी कंु ड
पूव! तयारी - या िठकाणी वायर गुंडाळले या अस याने शॉट! सAकटची शMयता

आहे , अनुिचत <कार घड यास िजवीत हानी होऊ शकते यामुळे वायरfग

सुरि&त करणे, लोखंडी पुलाचा गंज काढु न चांग या <कारचा रं ग दे णे आिण
बाहे र जाBयासाठीUया माग चा अडथळा दू र करणे गरजेचे आहे .

आव+यक सािह य व उपल[धता – सतत िवgुत िवभागाचे पथक अ याधुिनक
सामhीसह काय!रत ठे वणे आव+यक आहे .

संबिं धत यं णा - पोलीस होमगाड! , मंदीर सुर&ार&क, िज हा आरोDय अिधकारी,
िज हा श य िचिक सक व िवgुत िवभाग.

7. <शासकीय इमारतीUया मागील बाजुची दगडी dभत
पूव! तयारी - या िठकाणीचा शMय असेल िततका मातीचा िढगारा उपसणे
आव+यक आहे . तसेच पुढील काळात सदरचा माग! मोठा करणे गरजेचे आहे .

आव+यक सािह य व उपल[धता - सुचना दे Bयासाठी यं णा आव+यक,
<थमोपचार सािह य,

Lेचर, सुरि&त माग चे िनयोजन, बारीक जाळी ठोकुन

मजबुत प ा ठोकणे आव+यक आहे .

संबिं धत यं णा - पोलीस होमगाड! , मंदीर सुर&ार&क, िज हा आरोDय अिधकारी,
िज हा श य िचिक सक व नगर पिरषद.

8. शहाजी iार - मंदीराचे मुRय <वेशiार
पूव! तयारी - या िठकाणी <ामुRयाने गदZवर िनयं ण ठे वणे गरजेचे आहे , पाणी

पडू न पिरसर िनसड होणार नाही याची द&ता घेणे आव+यक आहे . तसेच नारळ
फोडBयाची <था नाही याबाबत मोठया <माणावर सुचना फलक लावणे आव+यक
आहे .

आव+यक सािह य व उपल[धता - सुचना दे Bयासाठी यं णा आव+यक,

<थमोपचार सािह य, Lेचर, वैgकीय सािह यासह पथक आव+यक आहे .

संबिं धत यं णा - पोलीस होमगाड! , मंदीर सुर&ार&क, िज हा आरोDय अिधकारी,
िज हा श य िचिक सक.

9. $ी.
$ी. क लोळ ितथ!, गोमुख ितथ!, पायपाय-या व पिरसर
पूव! तयारी - या िठकाणी <ामुRयाने गदZवर िनयं ण ठे वणे गरजेचे आहे , पाणी

पडू न पिरसर िनसड होणार नाही याची द&ता घेणे आव+यक आहे . नवरा

कालावधीत हे िठकाण वापरासाठी बंद असते तरी इतर वेळी या िठकाणी
िनयोजन करणे आव+क आहे .

आव+यक सािह य व उपल[धता - सुचना दे Bयासाठी यं णा आव+यक,

<थमोपचार सािह य, Lेचर, वैgकीय सािह यासह पथक आव+यक आहे .

संबिं धत यं णा - पोलीस होमगाड! , मंदीर सुर&ार&क, िज हा आरोDय अिधकारी,
िज हा श य िचिक सक.

10.
10. $ी.
$ी. dनबाळकर iार
पूव! तयारी - या िठकाणी <ामुRयाने गदZवर िनयं ण ठे वणे गरजेचे आहे , तसेच या

िठकाणी चYगराचYगरीची होBयाची शMयता अस याने द&ता घेणे आव+यक आहे .

आव+यक सािह य व उपल[धता - सुचना दे Bयासाठी यं णा आव+यक,
यक,
<थमोपचार सािह य,
य, Lेचर,
र, वैgकीय सािह यासह पथक आव+यक आहे .

संबिं धत यं णा - पोलीस होमगाड! , मंदीर सुर&ार&क,
&ार&क, िज हा आरोDय अिधकारी,
अिधकारी,

िज हा श य िचिक सक.
सक.

11. बाहे र पडBयासाठीUया टे डीयम पाय-या
पूव! तयारी - या िठकाणी <ामुRयाने गदZवर िनयं ण ठे वणे गरजेचे आहे , तसेच या
िठकाणी चYगराचYगरीची होBयाची शMयता अस याने द&ता घेणे आव+यक आहे .

आव+यक सािह य व उपल[धता - सुचना दे Bयासाठी यं णा आव+यक,

<थमोपचार सािह य, Lेचर, वैgकीय सािह यासह पथक आव+यक आहे .

संबिं धत यं णा - पोलीस होमगाड! , मंदीर सुर&ार&क, िज हा आरोDय अिधकारी,
िज हा श य िचिक सक.

12.
12. दश!नासाठी वापरBयात येणारे टनेल
पूव! तयारी - या िठकाणी गदZमुळे आतील लोकांना +वसनाचा

ास होऊ शकतो

यामुळे <ामुRयाने गदZवर िनयं ण ठे वणे गरजेचे आहे . तसेच पाणी पडू न पिरसर

िनसड होणार नाही याची द&ता घेणे आव+यक आहे .

आव+यक सािह य व उपल[धता - सुचना दे Bयासाठी यं णा आव+यक,

<थमोपचार सािह य, Lेचर, वैgकीय सािह यासह पथक आव+यक आहे . तसेच
फॅनची उपल[धता असावी.

संबिं धत यं णा - पोलीस होमगाड! , मंदीर सुर&ार&क, िज हा आरोDय अिधकारी,
िज हा श य िचिक सक.

13. या ा पिरसर
महाiार व पिरसर - नवरा ीचा पिहला िदवशी (घट थापना)

मशाल घेऊन येणारे लोक.

िदपक चौक – या िठकाणी मंिदराकडे जाBयासाठी एक ीत

आलेले भािवक.

पािकTग, घाटिशळ रोड, पाय-या.
िबडकर तलाव- या िठकाणी अंघोळीसाठी येणारे भािवक.
टोळभैरव मंिदरासमोरील भाग.

सुचनांचे फलक <िस2द करावयाची िठकाणे
िदपक चौक.
चौक.
िशवाजी चौक.
चौक.
सावरकर चौक.
चौक.
एस.
एस.टी.
टी. टॅ ?डड- नवीन व जुने.
पािकTचे िठकाणिठकाण- उ मानाबाद रोड,
रोड, लातूर रोड,
रोड, घाटिशळ.
घाटिशळ.

पथके व आव+यक सािह य
अkDनशमन दल.
दल.
दं गल िवरोधी पथक.
पथक.
+वान व घातपात िवरोधी पथक
अ?न व औषधी िनयं ण पथक
दाl बंदी िनयं ण पथक
108 lDणवाहीका
पोहणारे पोलीसपोलीस-होमगाड! पथक
वUछता पथक,
पथक, छे डछाड िवरोधी पथक

मह वाUया सुचना
एम.एस.ई.बी.- झुलता पुल या िठकाणUया दश!न रांगेUया िनयोजनानुसार मोठया

<माणावर िवgुत वाहक यं णा तसेच िवgुत खांब व िवgुत वायरी मोठया <माणावर

दश!नाUया रांगेम2ये आहे त. भिवKयात कोण याही <कारची दू घ!टना घडू शकते यासाठी

या माग तील सव! िवgुत वाहक यं णा (मोठे खांब/डीपी) या िठकाणाहू न कायम वlपी
काढणे आव+यक आहे . या बाबत एम.एस.ई.बी. ने काय!वाही करणे आव+यक आहे .

मंिदर 5यव थापन - अिभषेक रांग, िशवाजी दरवाJयाUया पुढील बाजूस संभाजी

<ांगण पिह या टbbयातील पाठीमागील बाजूस पहाटे Uया वेळी लोक अिभषेकासाठी रांगेत

उभे राहतात. &णाUया झोपेम2ये लोक वlन पडBयाUया घटना घड या आहे त ते5हा या
िठकाणी बॅरीकेdटग करणे आव+यक आहे .

मंिदर 5यव थापन
बीडकर पायरी <वेशमाग! - गेट आव+यक.
बीडकर पायरीपासून धम!दश!नाकडे जातानाचा <वेशमाग!– गेट आव+यक.
धम!दश!न 4 था मजला <वेशमाग Uया बाजुला र ता असावा. ($ी. टोळे यांUया

घराजवळ) सदरील िठकाण पूण! बंद करBयात येऊ नये, कायम वlपी बॅरीकेdटग
नसावे.

बीडकर पायरी पायथा ते दश!नमंडप चौथा मजला मधील माग! एक दश!न रांग
असावी.

मंिदर 5यव थापन
तळ मजला आप कालीन गेट बसवावे.
< येक संभा5य आप तीh त िठकाणी सुर&ीत माग! ठे वणे आव+यक व याची
मािहती सव! बंदोब त करणा-यांना असावी.

घट थापनेUया आधी बंदोब तासाठी आले या सव! अिधकारी व कम!चारी यांना
मंिदर व या ा पिरसराचा परीचय कlन दे णे आव+यक आहे .

k पकर/
पकर/माईकiारे gावयाUया सुचना
गदZम2ये पळापळ कl नका.
अफवांवर िव+वास ठे वू नका.
या ेत चुकामूक झा यास जवळील पोलीस यं णेस संपक!
साधावा.

आपले दािगने पैसे, मौ यवान व तु, मोबाईल सांभाळा.
बेवारस पडले या कोण याही व तूस हात लावु नका.
आप या कुटु ं बासोबत रहा, लहान मुलांचा हात सोडू नका,
अनोळखी 5यMतीबरोबर इतर जावू नका.

k पकर/
पकर/माईकiारे gावयाUया सुचना
सुचना फलकांकडे ल& gा.
आपली वाहने पािकTगUया िठकाणावरच लावा.
मंिदरापयTत जाBयासाठी अ प दरात िर&ाची सोय करBयात
आली आहे या सेवच
े ा लाभ mया.

<वासासाठी एस. टी. महामंडळाUया वतीने बसेसची सोय
करBयात आलेली आहे यानेच <वास करा.

दश!नासाठी सुरि&त माग चा अवलंब करा.
एखादी व तु मोफत वाटप होत असेल तर या िठकाणी गदZ
कl नका आपला जीव धोMयात घालू नका.

k पकर/
पकर/माईकiारे gावयाUया सुचना
कोण याही अनोळखी 5यMतीने काही खाBयासाठी पदाथ!
िद यास खाऊ नका.

अ व थ वाट यास, काही ास होत अस यास जवळील
<थमोपचार कYnाशी संपक! साधावा.

आपले सािह य सुरि&त ठे वBयासाठी लॉकरचा उपयोग
करा.

अनोळखी/अनाथ/चुकलेली मुले आढळ यास नजीकUया
पोलीस चौकी/ टे शनशी संपक! साधावा.

