
    

  
                  
                



प्रस्तावना:- 
   श्रीतुळजाभवानीशारदीयनवरात्रमहोत्सव२०१७ददनाांक१३/०९/२०१७ते
०६/१०/२०१७रोजीसाजराहोणारआहे. त्याअनुषांगानेसववयांत्रणाप्रमुखयाांचीबैठक
ददनाांक  २४/०८/२०१७वपोलीसपाटीलयाांचीबैठकददनाांक२९/०८/२०१७रोजीनवरात्र
महोत्सवसांदभावतआढावाबैठकघेण्यातआली. 
तसेचबैठकीतउपस्थीतववभागप्रमुखाांनाखालीलप्रमाणेभकताांनासोईसुववधा
उपलब्धकरुनदेण्यासाठीउपाययोजनाकरण्याच्यासुचनाददल्यावददलेलेसचुने
बाबतकेलेल्याकायववाहीचाअनुपालनअहवालतात्काळसादरकरण्याचेआदेशददले. 
 



श्रीतुळजाभवानीशारदीयनवरात्रसांदभावतखालीलप्रमाणेभकताांनासोईसुववधाउपलब्धव्हाव्यात
यासाठीउपाययोजनाकरण्याच्यासुचनाददल्या 

अ
.
क्र 

जबाबदार  यंत्रणा  करावयाची कामे/काययवाही  शेरा  

१ साववजननकबाांधकाम
उपववभागतुळजापरु 

१. शारदीयनवरात्रमहोत्सवकालावधीततळुजापरुशहराकडेयेणारेसववरस्ते
दरुुस्तीनवरात्रमहोत्सवसरुुहोण्यापवुीकरुनघ्यावी. 

२. शहराबाहेरीलहॅलीपॅउचीस्वच्छतावदरुुस्तीउपववभागीयअभभयांता
सा.बा.ववतुळजापरुयाांनीकरुनघेण्याबाबतचेसचुनादेण्यातआल्या. 

३. तुळजापरुकडेयेणारेरस्तावरददैुवानेअपघातझाल्यासअपघातग्रस्तवाहने
उचलणारेटोईंगमशीनवके्रन५ते८मशीनससदैवसज्जराहतीलयाची
दक्षताघ्यावी. 

४. राष्टरीयमहामागाववरीलआवश्यकतेदरुुस्तीकरुनघेवनुववशषेतःसाईन
बोडववडडव्हायडरस्पष्टटददसतीलयाांचीव्यवस्थाकरावी. 

५. पायीचालतयेणारेभकतासाठीउजव्याबाजुनेचालावेवडाबरीकरण
रस्तावरुनचालुनयेयाबाबतफलकलावणेवगतीरोधकावरवडडव्हायडर
वरपेटीांगकरण्याबाबतचेसचुनाददले. 

६. रस्तयावरखाजगीस्टॉलमाडण्यासप्रनतबांधकरण्याचेसचुनाददले.  

२ पांचायतसभमती
तुळजापरु 

१. तुळजापरुशहराकडेयेणारेसववरस्तेमदैानसाफकरणे 
अन्नछत्राबाबतपांचायतसभमतीवसाां.बायाांनीएकत्रीतआराखाडातयार

करावा. 
२. रोडलगतअसणारेअनतक्रमणकाढण्यासाठीग्रा.पयाांनाकळवनुकामेपार

पाडावीत. 
३. सववग्रा.पांयाांनावपण्यायोग्यपाणपोईचीव्यवस्थाकरावी. 
४. रोडलगतववहीरी,तलाव,कुपनलीकादठकाणीफलकलावण्यातयावेत. 
५. आपल्याअधधननस्तकमवचारीयाांचीपथकननयकुतीकरुनवरीलगोष्टटीचा

वारवारआढवाघ्यावा. 
 



३ आरोग् य ववभाग 
तुळजापरु 

१. ददनांक १३/०९/२०१७ पासनुच आरोग् य ववभागामार्य त 
   तुळजापरु शहरातील व रोड लगत गावाच ेप्रत् येक घराचा सर्व् हे 

करुन कोरडा ददवस पाळणे. 
२. संशयीत रुग् णांची तपासणी करणे,र् गंगगं,अबेटीगं, इत् यादी 

बाबीचा समावेश करुन मोहीम राबववणे 
३. श्री तुळजाभवानी मंदीराकउे येणारे सवय मागायवर सवय सोई 

ननयकु् त अशा औषध उपचार / प्रथमउपचार कें द्राची र्व् यवस् था 
करावी 

४.  जनु् या बस स् थानकासह  नवीन बस स् थानक तसेच मंदीर 
पोलीस चौकी शजेारी व दशयन मंडप इमारतीतही प्रथोमपचार 
कें द्राची र्व् यवस् था करण् याच ेसचुना ददल् या 

५.  प्रससध् द माध् यनातुन वदैयकीय व आरोग् य ववभागाच ेर्लक 
उभारुन मादहती देण् याच् या सचुना ददल् या 

६.  तसेच तळुजापरु शहराकड ेयेणारे सवय रस् त ेच् या दिकाणी 
ववहीरी, तलाव,कुपनसलका येथील वपण् याच ेपाण् याच े
ननजतंुकीकरण करावे. 

४ नगरपररषदतुळजापरु १. श्रीघाटभशळ,पापनाशवमहादवारसमोरीलपररसर
स्वच्छतेसाठी२४तासासाठीकमवचारीनेमावते. 

२. तुळजापरुशहरातीलकचराउचलण्यासाठीघांटागाउीची
व्यवस्थाकरावे. 

३. शहरातीलसववअांतगवतरस्तेदरुुस्तकरुनसववरस्त्यावरील
स्रीटलाईटचालुराहातीलयाांचीदक्षताघेण्यातयावी. 

४. शहरातीलसववरस्तेस्वच्छठेवावतेवतसेचफलकलावण्यात
याव.े 

५. शहरातफफरणारीमोकाटजनावरेस्वान,वराहयाांचाबांदोबस्त
करावा 

६. शहरातमागणीप्रमाणेमबुलकपाणीपरुवठाकरावातसेच
यात्राकालावधीतदठकदठकाणीशौचालयवमतुारीचीव्यवस्था
करावी. 

७. शहरातीलरस्तावरबॅरीकेटीांगवदभुाजकाचीव्यवस्थाकरावी 



५ महाराष्ट र राज् य ववतरण 
कंपनी मयाय तुळाजापरु  

१.  शारदीय नवरात्र महोत् सव कालावधीत ववदयतु परुविा खंडीत होणार 
नाही यांची दक्षता घ् यावी. 

२.  नवरात्र महोत् सव कालावधीत श्री तुळजाभवानी मंदीरात २ वायरमन 
२४ तासाकरीता ननयकु् त करण् याबाबत सचुना ददले. 

३. तुळजापरु शहारातील  पाणी परुविाचा तसेच रामदरा तलावा खालील 
ववहीर वरचा पाणी परुविा (मंदीर पाणी परुविा )येथील ववज परुविा 
खंडीत होणार नाही याची दक्षता घ् यावी. 

४.  नवरात्र महोत् सव कालावधी त ननयंत्रण कक्ष २४ तास काययरत 
िेवावा. 

५. तुळजापरु शहरातील टान् सर्ामयर लोड क्षमतेपेक्षा  जास् त नसावा व 
र्यजु र्व् यवस् थीत िेवावेत,केबल उघडयावर िेव ुनये  

६.  यात्रा काळात शहरातील ववजेल् या केबल ब क् स मेन ब क् स उघड े
राहणार नाही व धोकादायक राहणार नाहीत याची दक्षता  घ् यावी. 

६ पोलीसववभाग
तुळजापरु 

१. यात्राकाळातभाववकाांसाठीमांदीरातजाण्याचामागव, बाहेरपडण्याचा
मागव, दशवनव्यवस्थायाचाआराखडातसेचदठकदठकाणीकरावयाचे
बॅरेकीांटगचाआराखडातात्काळसादरकरावा 

२. नवरात्रमहोत्सवकालावधीतपांचामतृस्नान,छबीना,धामीकववधी
होमवभसमोल्लांघन,पोणीमायाप्रसांगीयोग्यवपरेुसापोलीस
बांदोबस्ततैनातठेवावा. 

३. मांदीरातअभभषकेदरवाजा,वपतळीदरवाजा, आडदाांडीगेटयेथेअनभुवी
वमादहतीअसणारेपोलीसकमवचारीवमदहलाकमवचारीयाांची
ननयकुतीकरावे. 

४. शहरपररसरातमहानवमी,भसमोल्लांघन, पोणीमायाददवशीमदय
ववक्रीबांदअसतानामदयाचीअवधैववक्री,मटका, जुगार,वइतरअवधै
प्रकरासप्राधान्यानेआळाघालण्यातयावा. 

५. शहरातसांशयीतररत्याप्रवेशकरणारावराहण्या-याइसमाांवरलक्ष
ठेवावेमांदीरातहोणा-याचोरीवपॉकीटमारइ. प्रकाराचाआळा
घालण्यातयावा. 

६. शहरातीलवाहतुकव्यवस्थेसाठीस्वतांत्रपथकननयकुतकरण्यातयावे 



७ महाराष्ट र राज् य पररवहन 
मंडळ तुळजापरु  

१.  ननयंत्रण कक्ष  २४ तास उघड ेिेवावे ननयंत्रण कक्षामध् ये 
अनतमहत् वाच ेर्ोन नबंर िळक अक्षरामध् ये लावावते. 

२. कनायटकातील बीदर ,हुमनाबाद,गुलबगाय व सोलापरु येथनु येणा-
याबसे सािी स् वंत्रय बस स् थानेक स् थापन करावे 

३. यात्रा कालवधीत भाववकांना जास् तीत जास् त गाडया उपलब् ध 
करार्व् यात तसेच बसेच् या टपावरुन कोणी भाववक  प्रवास करणार 
नाही यासािी उपाय योजना करावे. 

४. एस.टी महामंडळ यांनी यात्रा काळात के्रन उपलब् ध करुन 
घेण् यावी सचुना ददल् या 

५. वाहन चालकांना बस गतीवर ननयंत्रण िेवण् याबाबत सचुना 
ददल् या 

८ तालकुाराज्यउत्पादन
शलु्कववभागतळुजापरु 

१. शहरातीलदारुववक्रीतपासणीववहीतप्रपत्रभरुनघेणे 
२. शहरातअवधैदारुववक्रीहोणारनाहीयाांचीदक्षताघेण्यात

याव.े 
३. शहरातआपल्यास्तरावरुनपथकनेमण्यातयावे. 

९ सववपोलीसपाटील
तुळजापरु 

१. नसैगीकआपत्तीव्यवस्थापनाकडुनजेकाहीआदेशननगवमीत
होतीलत्याप्रमाणेकामकाजकरावे. 

२. रोडलगतच्यागावेतथेीललोकाच्याननवाराच्याजागेवरलक्ष
ठेवाव.े 

३. गावामध्येकायदावसवु्यवस्थाअबाधधतराखण्याबाबतसतवक
राहणे 

४. एम.एस.ई.बीयाांच्याशीसांपकावतराहुनरस्त्यावरलाईटची
व्यवस्थाकरावी 



तहसील कायायलय मार्य त करावाचे काययवाही खालील प्रमाणे 
क्षेत्रीय दंडागधका-याचे ननयुक् ती 

अ.
क्र 

के्षत्रीयदांडाधधका-
याचीनावपदनाम 

करावयाचेकायववाही दठकाण 

 १ 
 

 २ 
३. 

श्रीए.आर.भारती
ना.तह.म.१ 
श्री.अांकुशेअ.का 
श्रीजाधव
मां.अधधकारी 

श्रीतुळजाभवानीशारदीयनवरात्रमहोत्सवाच्यापवुवतयारी
दृष्टटीनेक्षते्रीयदांडाधधकारीयाांचेकामकाजपहाव.े 

जुनेशासकीय
ववश्रामगहृ 

१ 
 
२. 
३ 

श्रीडी.एन.मोहीते
ना.तह. परुवठा 
श्रीजी.एस.पवार
अ.का 
श्रीगाांधले
मां.अधधकारी 

श्रीतुळजाभवानीशारदीयनवरात्रमहोत्सवाच्यापवुवतयारी
दृष्टटीनेक्षते्रीयदांडाधधकारीयाांचेकामकाजपहाव.े 

 

श्रीतुळजाभवानी
मांदीर 



तहसील कायायलय मार्य त करावाचे काययवाही खालील प्रमाणे 
 

तात् पुरत् या कारागहृाची ननमीती ही पोलीस ननरीक्षक व उपववभागीय 
असभयंता सा.बा.तुळजापुर यांच् याशी सपंकय  साधनु स् थळ ननश्चचती करुन 
तात् पुरत् या कारागहृाची ननमीती खालील 
प्रमाणे करण् यात आले आहे. 
 
१. जनेु शासकीय ववश्राम गहृ  
२. पोलीस स् टेशन मधील नवीन इमारतीत 

              
 



तहसील कायायलय मार्य त करावाचे काययवाही खालील प्रमाणे 
शहारातील ह टेल व ल ज चे तपासणी बाबतचे पथका ननयुक् ती करण् यात आली आहे. 

अ.क्र कायावलयाचेनाव पदनाम करावयाचेकायववाही 

 १ 
 

 २ 
  
 
३ 
 
४ 
 
५ 

पोलीसननरीक्षक/सहा.पो
.ननतुळजापरु 
दयुमननरीक्षकराज्य
उत्पादानशलु्कववभाग
तुळजापरु 
मांडळआधधकारी
तुळजापरु 
करननरीक्षकनगर
परीषदतुळजापरु 
सहा.कामगारआयकुत
ववभागउस्मानाबाद 

पथकप्रमखु 
 
 

सहायक 
 

सहायक 
 

सहायक 
 

सहायक 

श्रीतुळजाभवानीशारदीयनवरात्रमहोत्सवाच्या
पवुवतयारीदृष्टटीनेहॉटेलवलॉजअटीव
शथीचाभांगहोणारनाहीयाबाबत 



तहसील कायायलय मार्य त करावाचे काययवाही खालील प्रमाणे 
शहारातील पेटोलपंप,केरोसीन दकुाने,गॅस एजन् सी,ह टेल व ल ज चे तपासणी बाबतचे पथका ननयुक् ती करण् यात 

आली आहे. 

अ.क्र पथकप्रमखु सहायक वेळ 

 १ 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

श्रीएस.व्ही.खेडीकर
सहा.ननयत्रकवजै्ञमापण
शास्त्रतुळजापरु 
 

१. श्रीएन.य.ुभशांदेमांडळअधधकारी
सलगरादद 

 
२.श्रीपी.सी.देशमखुतलाठीइटकळ 
 
३. श्रीए.जी.भातभागेतलाठीकाटगाव 

 
 
 
 
सकाळी८.००तेदपुारी१.००वाजेपयवत 

२ श्रीसरुवसेअ.का. 
परुवठाववभाग 
 

१. श्रीदभुभातेपी.आरमांडळ
अधधकारीजळकोट 

२. श्रीटी.के. रुपनवरतलाठीजळकोट 
३. श्रीडी.एफ.कोळीतलाठीकाटी 

 
 
दपुारी१.००तेरात्री८.००वाजेपयवतां 



तहसील कायायलय मार्य त करावाचे काययवाही खालील प्रमाणे 
तुळजापुर त ेलातुर  ,तुळजापुर त ेसोलापुर ,तुळजापुर ते उस् मानाबाद  ,तुळजापुर त ेनळदगुय,तुळजापुर त ेबाशी 

रस् त् याचे  पहाणी तपासणी बाबतचे पथक ननयुक् ती करण् यात आली आहे. 

अ.क्र पथकप्रमखु सहायक कराववयाचेकायववाही नेमणुददलेलेके्षत्र 

 १ 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

श्रीअमरराऊत, 
नगरअभियांतान
पतुळजापरू 

१. कुलकणीमडळ
अधधकारीए
तुळजापरू 

२. आरएभांडारी, 
पो.उ.नन. 
तुळजापरू 

३. एमआयशखे
,स्चछता
ननरीक्षक
न.प.तळुजापरू 
 

१. रस्त्यावरीलअनतक्रमणहटववणे 
२. अनाधधकृतपणेपाफकव गकेलेल्यावाहनाांवर

कायववाहीकरणे 
३. फफरतेअनतक्रमणननमुवलनकरणेवाहतुकीस

अडथळाहोणारनाहीयाचीदक्षताघेणे 
४. वररष्टठाांनीवेळोवेळीददलेलयासचुनेचेपालन

करणे 

१. बसस्थानक
तुळजापरू, 
भवानीराडते
मांदीरपररसर
घाटभशळरोड
तेमांदीर
पररसर
भशवाजीचौक
तेआांबेडकर
चौक 

२ श्रीसनगले,नगर
अभभयांता, नप
तुळजापरू 

१. श्रीभशांदे, मअ
सलगरादद 

२. मधकुरप्रधान, 
सपोनन
तुळजापरू 

३.   ननतीनइजात,े 
कायावलय
अधधक्षक, नप
तुळजापरू 

१. रस्त्यावरीलअनतक्रमणहटववणे 
२. अनाधधकृतपणेपाफकव गकेलेल्यावाहनाांवर

कायववाहीकरणे 
३. फफरतेअनतक्रमणननमुवलनकरणेवाहतुकीस

अडथळाहोणारनाहीयाचीदक्षताघेणे 
४. वररष्टठाांनीवेळोवेळीददलेलयासचुनेचेपालन

करणे 

१. कमानवेसते
मांदीरपररसर
शकु्रवारपेठते
मांदीरपररसर
तसेचगदीच्या
दठकाणी 



मा उपववभागीय अगधकारी उस् मानाबाद यांचेमार्य त  कायदा व सरु्व् यवस् था अबागधत 
राहणे सािी  खालील प्रमाणे पथक गिीत करण् यात येत आहे. 

अ.क्र पथकप्रमुख सहायक कराववयाचेकायववाही 

 १ 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

श्रीभारतीना.तह. म.१ 
 

१.श्रीएन.यु.भशांदेमांडळअधधकारीसलगरादद 
२.श्रीइप्परतलाठीभसांदफळ 
३. श्रीपवारतलाठीतुळजापुर 
४. श्रीशवेाळेतलाठीढेकरी 

 
१. तुळजापुरतेलातुररस्त्याचेपाहणीकरुनतसा

अनुपालनअहवालसादरकरणेवसांबधीत
यांत्रणासीसांपकव साधनुकरुनघेण्याचीकायववाही
करावी 

२. तुळजापुरतेउस्मानाबादरस्त्याचेपाहणीकरुन
तसाअनुपालनअहवालसादरकरणेवसांबधीत
यांत्रणासीसांपकव साधनुकरुनघेण्याचीकायववाही
करावी 

२ श्रीमोहीतेना.तह. पुरवठा १. श्रीगाांधलेमांडळअधधकारीनळदगुव 
२. श्रीकदमतलाठीनळदगुव 
३. श्रीमटकेतलाठीआरळीब ु

१. तुळजापुरतेनळदगुवरस्त्याचेपाहणीकरुनतसा
अनुपालनअहवालसादरकरणेवसांबधीत
यांत्रणासीसांपकव साधनुकरुनघेण्याचीकायववाही
करावी 
 

३ 
 
 
 
 
 
 
४ 

श्रीमतीकन्हेरेना.तह.म.२ 
 
 
 
 
 
 
श्रीमतीसुयववांशीना.तह. 
ननवडणुक 

१. श्रीसाांळुकेमांडळअधधकारीसावरगाव 
२. श्रीअांदानेतलाठीसावरगाव 
३. श्रीभशांदेतलाठीतामलवाडी 

 
 
 
 
१. श्रीजाधवमांडळअधधकारीमांगरुळ 
२. श्रीपवारतलाठीसलगरादद 
३. श्रीजगतापतलाठीनतथवबु 

 
१. तुळजापुरतेसोलापुररस्त्याचेपाहणीकरुनतसा

अनुपालनअहवालसादरकरणेवसांबधीत
यांत्रणासीसांपकव साधनुकरुनघेण्याचीकायववाही
करावी 
 
 

२. तुळजापुरतेबाशीरस्त्याचेपाहणीकरुनतसा
अनुपालनअहवालसादरकरणेवसांबधीत
यांत्रणासीसांपकव साधनुकरुनघेण्याचीकायववाही
करावी 
 



धन्यवाद 


