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िमड�यािमड�यािमड�यािमड�या सेलसेलसेलसेल

तुळजापूरतुळजापूरतुळजापूरतुळजापूर मंद�रमंद�रमंद�रमंद�र तहिसलदारतहिसलदारतहिसलदारतहिसलदार तथातथातथातथा %यव�थापक%यव�थापक%यव�थापक%यव�थापक

यांनायांनायांनायांना संबंिधतसंबंिधतसंबंिधतसंबंिधत काय�वाह�बाबतकाय�वाह�बाबतकाय�वाह�बाबतकाय�वाह�बाबत प�%यवहारप�%यवहारप�%यवहारप�%यवहार केलाकेलाकेलाकेला

आहेआहेआहेआहे. . . . 



आकाशवाणीआकाशवाणीआकाशवाणीआकाशवाणी
तुळजापूरतुळजापूरतुळजापूरतुळजापूर मंद�रातीलमंद�रातीलमंद�रातीलमंद�रातील काय�)मांचेकाय�)मांचेकाय�)मांचेकाय�)मांचे धावतेधावतेधावतेधावते

समालोचनसमालोचनसमालोचनसमालोचन आकाशवाणीहूनआकाशवाणीहूनआकाशवाणीहूनआकाशवाणीहून +सार�त+सार�त+सार�त+सार�त कर,यासाठ.कर,यासाठ.कर,यासाठ.कर,यासाठ.समालोचनसमालोचनसमालोचनसमालोचन आकाशवाणीहूनआकाशवाणीहूनआकाशवाणीहूनआकाशवाणीहून +सार�त+सार�त+सार�त+सार�त कर,यासाठ.कर,यासाठ.कर,यासाठ.कर,यासाठ.

क/ 0+मुखक/ 0+मुखक/ 0+मुखक/ 0+मुख 2ी2ी2ी2ी. . . . संजयसंजयसंजयसंजय ब3रदेब3रदेब3रदेब3रदे यां4याशीयां4याशीयां4याशीयां4याशी चचा�चचा�चचा�चचा� झालीझालीझालीझाली

असूनअसूनअसूनअसून धावतेधावतेधावतेधावते समालोचनसमालोचनसमालोचनसमालोचन कर,याबाबतकर,याबाबतकर,याबाबतकर,याबाबत आव7यकआव7यकआव7यकआव7यक

तीतीतीती तयार�तयार�तयार�तयार� पूण�पूण�पूण�पूण� झालीझालीझालीझाली आहेआहेआहेआहे. . . . 



िच�ीकरणिच�ीकरणिच�ीकरणिच�ीकरण
शारद�यशारद�यशारद�यशारद�य नवरा�नवरा�नवरा�नवरा� महो�सवमहो�सवमहो�सवमहो�सव कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत होणारेहोणारेहोणारेहोणारे

धािम�कधािम�कधािम�कधािम�क 8वधी8वधी8वधी8वधी वववव पूजापूजापूजापूजा यांचेयांचेयांचेयांचे िच�ीकरणिच�ीकरणिच�ीकरणिच�ीकरण करणेकरणेकरणेकरणे हाहाहाहा

8वषय8वषय8वषय8वषय अ�यंतअ�यंतअ�यंतअ�यंत संवेदनशीलसंवेदनशीलसंवेदनशीलसंवेदनशील असूनअसूनअसूनअसून याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत मामामामा. . . . 8वषय8वषय8वषय8वषय अ�यंतअ�यंतअ�यंतअ�यंत संवेदनशीलसंवेदनशीलसंवेदनशीलसंवेदनशील असूनअसूनअसूनअसून याबाबतयाबाबतयाबाबतयाबाबत मामामामा. . . . 

�ज�हािधकार��ज�हािधकार��ज�हािधकार��ज�हािधकार� महोदयांशीमहोदयांशीमहोदयांशीमहोदयांशी �वतं�पणे�वतं�पणे�वतं�पणे�वतं�पणे चचा�चचा�चचा�चचा� क:नक:नक:नक:न

यावरयावरयावरयावर यो;ययो;ययो;ययो;य तीतीतीती काय�वाह�काय�वाह�काय�वाह�काय�वाह� कर,यातकर,यातकर,यातकर,यात येईलयेईलयेईलयेईल....



सहया0�सहया0�सहया0�सहया0� वाह�नीवरवाह�नीवरवाह�नीवरवाह�नीवर +=ेपण+=ेपण+=ेपण+=ेपण
शारद�यशारद�यशारद�यशारद�य नवरा�नवरा�नवरा�नवरा� महो�सवमहो�सवमहो�सवमहो�सव कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत होणारेहोणारेहोणारेहोणारे

धािम�कधािम�कधािम�कधािम�क 8वधी8वधी8वधी8वधी वववव पूजापूजापूजापूजा यांचेयांचेयांचेयांचे सहया0�सहया0�सहया0�सहया0� वाह�नीवरवाह�नीवरवाह�नीवरवाह�नीवर

+=ेपणाबाबत+=ेपणाबाबत+=ेपणाबाबत+=ेपणाबाबत दरूदश�नशीदरूदश�नशीदरूदश�नशीदरूदश�नशी सकारा�मकसकारा�मकसकारा�मकसकारा�मक चचा�चचा�चचा�चचा�+=ेपणाबाबत+=ेपणाबाबत+=ेपणाबाबत+=ेपणाबाबत दरूदश�नशीदरूदश�नशीदरूदश�नशीदरूदश�नशी सकारा�मकसकारा�मकसकारा�मकसकारा�मक चचा�चचा�चचा�चचा�

झालीझालीझालीझाली असूनअसूनअसूनअसून �द�द�द�द. . . . 14 14 14 14 स>ट/बरस>ट/बरस>ट/बरस>ट/बर 2017 2017 2017 2017 रोजीरोजीरोजीरोजी

दरूदश�नचादरूदश�नचादरूदश�नचादरूदश�नचा चमूचमूचमूचमू +ाथिमक+ाथिमक+ाथिमक+ाथिमक पाहणीकर�तापाहणीकर�तापाहणीकर�तापाहणीकर�ता

तुळजापूरतुळजापूरतुळजापूरतुळजापूर येथेयेथेयेथेयेथे येणारयेणारयेणारयेणार आहेआहेआहेआहे. . . . 



भा8वकांचीभा8वकांचीभा8वकांचीभा8वकांची सुर�=ततासुर�=ततासुर�=ततासुर�=तता
पौ�ण�मे4यापौ�ण�मे4यापौ�ण�मे4यापौ�ण�मे4या कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत असंBयअसंBयअसंBयअसंBय भा8वकभा8वकभा8वकभा8वक

पायीपायीपायीपायी चालतचालतचालतचालत तुळजापूराततुळजापूराततुळजापूराततुळजापूरात दाखलदाखलदाखलदाखल होतातहोतातहोतातहोतातपायीपायीपायीपायी चालतचालतचालतचालत तुळजापूराततुळजापूराततुळजापूराततुळजापूरात दाखलदाखलदाखलदाखल होतातहोतातहोतातहोतात

�यां4या�यां4या�यां4या�यां4या सुर�=ततेसाठ.सुर�=ततेसाठ.सुर�=ततेसाठ.सुर�=ततेसाठ. यो;ययो;ययो;ययो;य तेतेतेते िनयोजनिनयोजनिनयोजनिनयोजन

वववव +िसCद�+िसCद�+िसCद�+िसCद� करणेकरणेकरणेकरणे बाबतबाबतबाबतबाबत काय�वाह�काय�वाह�काय�वाह�काय�वाह� कर,यातकर,यातकर,यातकर,यात

येतयेतयेतयेत आहेआहेआहेआहे. . . . 



भा8वकां4याभा8वकां4याभा8वकां4याभा8वकां4या सोयीसोयीसोयीसोयी////सु8वधासु8वधासु8वधासु8वधा
नवरा�नवरा�नवरा�नवरा� महो�सवमहो�सवमहो�सवमहो�सव कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत भा8वकांसाठ.भा8वकांसाठ.भा8वकांसाठ.भा8वकांसाठ.

कर,यातकर,यातकर,यातकर,यात आले�याआले�याआले�याआले�या सोयीसोयीसोयीसोयी, , , , सु8वधां4यासु8वधां4यासु8वधां4यासु8वधां4या +ेस+ेस+ेस+ेस नोटनोटनोटनोट

तयारतयारतयारतयार कर,यातकर,यातकर,यातकर,यात आले�याआले�याआले�याआले�या असूनअसूनअसूनअसून मामामामातयारतयारतयारतयार कर,यातकर,यातकर,यातकर,यात आले�याआले�याआले�याआले�या असूनअसूनअसूनअसून मामामामा. . . . 

�ज�हािधकार��ज�हािधकार��ज�हािधकार��ज�हािधकार� महोदयां4यामहोदयां4यामहोदयां4यामहोदयां4या �वा=र�ने�वा=र�ने�वा=र�ने�वा=र�ने वेळोवेळ�वेळोवेळ�वेळोवेळ�वेळोवेळ�

सव�सव�सव�सव� वत�मानप�ातवत�मानप�ातवत�मानप�ातवत�मानप�ात +िसCद+िसCद+िसCद+िसCद कर,याचीकर,याचीकर,याचीकर,याची द=ताद=ताद=ताद=ता

घे,यातघे,यातघे,यातघे,यात येईलयेईलयेईलयेईल....



थेटथेटथेटथेट +वेशाबाबत+वेशाबाबत+वेशाबाबत+वेशाबाबत
नवरा�नवरा�नवरा�नवरा� महो�सवमहो�सवमहो�सवमहो�सव कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत काय�)मांचेकाय�)मांचेकाय�)मांचेकाय�)मांचे वFृवFृवFृवFृ

संकलनसंकलनसंकलनसंकलन, , , , िच�िच�िच�िच� संकलनसंकलनसंकलनसंकलन याकर�तायाकर�तायाकर�तायाकर�ता दरूिच�वाह�नीचेदरूिच�वाह�नीचेदरूिच�वाह�नीचेदरूिच�वाह�नीचे

+ितिनधी+ितिनधी+ितिनधी+ितिनधी उप8वभागीयउप8वभागीयउप8वभागीयउप8वभागीय अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� महसूलमहसूलमहसूलमहसूल वववव+ितिनधी+ितिनधी+ितिनधी+ितिनधी, , , , उप8वभागीयउप8वभागीयउप8वभागीयउप8वभागीय अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� ((((महसूलमहसूलमहसूलमहसूल) ) ) ) वववव

उप8वभागीयउप8वभागीयउप8वभागीयउप8वभागीय पोलीसपोलीसपोलीसपोलीस अिधकार�अिधकार�अिधकार�अिधकार� यांनायांनायांनायांना मंद�रातमंद�रातमंद�रातमंद�रात

थेटथेटथेटथेट +वेशासाठ.+वेशासाठ.+वेशासाठ.+वेशासाठ., , , , +वेशप�+वेशप�+वेशप�+वेशप� देणेबाबतदेणेबाबतदेणेबाबतदेणेबाबत यो;ययो;ययो;ययो;य तीतीतीती

आव7यकआव7यकआव7यकआव7यक काय�वाह�काय�वाह�काय�वाह�काय�वाह� कर,यातकर,यातकर,यातकर,यात आलेलीआलेलीआलेलीआलेली आहेआहेआहेआहे....



आपFीआपFीआपFीआपFी %यव�थापन%यव�थापन%यव�थापन%यव�थापन
नवरा�नवरा�नवरा�नवरा� महो�सवमहो�सवमहो�सवमहो�सव कालावधीतकालावधीतकालावधीतकालावधीत आपFीआपFीआपFीआपFी

%यव�थापनाशी%यव�थापनाशी%यव�थापनाशी%यव�थापनाशी संबंिधतसंबंिधतसंबंिधतसंबंिधत आव7यकआव7यकआव7यकआव7यक तीतीतीती%यव�थापनाशी%यव�थापनाशी%यव�थापनाशी%यव�थापनाशी संबंिधतसंबंिधतसंबंिधतसंबंिधत आव7यकआव7यकआव7यकआव7यक तीतीतीती

+िसCद�+िसCद�+िसCद�+िसCद� कर,याबाबतकर,याबाबतकर,याबाबतकर,याबाबत यो;ययो;ययो;ययो;य तेतेतेते िनयोजनिनयोजनिनयोजनिनयोजन

कर,यातकर,यातकर,यातकर,यात आलेआलेआलेआले आहेआहेआहेआहे. . . . 




