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पा$भूमी

:-

द.२० स)ट+ बर २०१७ ते ५ ऑ.ट/बर २०१७ या
कालावधी म2ये 3ी तुळजाभवानी दे वीचे शारद य नवरा
महो सव मो8या उ साहात साजरा केला जातो व यानंतर
अ<$न शु= पो<णमा या ा चालू असते. सदर १५ दवसां?या
कालावधी म2ये दे श भरातून लाखो भाAवक भB तुळजाभवानी
माते?या दशनासाठC येतात. यात DामुEयाने महाराF, कनाटक,
तेलग
ं ाना इ. राJयातील भाAवकांचा समावेश असतो. सदर
कालावधीतील भाAवकांची गैर सोय होऊ नये या कLरता <जMहा
Dशासनाकडू न यु= पातळ वर िनयो<जत कामे वेळेवर पार
पाडली जातात. यानुसार संबिधत DशासकPय Aवभागामाफत
करावयाचे कामे तसेच दे Rयात येणारया सुAवधा, िनयं ण व
समSवय या बाबत सदर ल पूव तयार बैठक मा.<जMहािधकार
उTमानाबाद यां?या अ2यUतेखाली आयो<जत करRयात आलेली
आहे .
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भाAवक या ेकVंसाठC सुखसोयी
• तुळजापुर शहरात येणाWया भाAवक या ेकXं साठC Aववीध आकाराचे पाणपोई, Dथमोपचार
क+[, Aव3ांती कU तयार करRयात येत आहे त.

पाणपोई

:- शहरातील १० ते १२ ठकाणी पाणपोई उभारणी करRयात येत आहे . ते
खालील Dमाणे.
१) घाटिशळ रोड पा क^ग.
२) उTमानाबाद रोड पा क^ग.
३) नळदग
ु रोड पा क^ग.
४) छ. िशवाजी चौक.
५) बाबजी अcडा.
६) जुने बसTथानक.
७) नवीन बसTथानक.
८) सावरकर चौक.
९) शुfवार पेठ.
इ. ठकाणी पाणपोई क+[ उभारणी चालू आहे आवgयकते Dमाणे भाAवकांची गदh
लUात घेता पाणपोई क+[ वाढAवRयात येतील.
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R. O. Plant :भाAवकांना कायमTवVपी Tव?छ व फMटर केलेले पाणी उपलiध कVन
दे Rयात येत आहे .याकर ता ppp (Public – Private Partnership) बेिससवर
तुळजाभवानी मं दर येथे R.O. Plant बसवRयात येत आहे .
यात DामुEयाने कमीत कमी Xपयात Tव?छ पाणी उपलiध कVन दे Rयात
येत आहे .
Dथमोपचार क+[ :१) घाटिशळ रोड पा क^ग २) उTमानाबाद रोड पा क^ग ३) नळदग
ु रोड
पा क^ग ४) नवीन बसTथानक इ. ठकाणी Dथमोपचार क+[ उभारRयात
येत आहे .
Aव3ांती कU :१) घाटिशळ रोड पा क^ग २) उTमानाबाद रोड पा क^ग ३) नळदग
ु रोड
पा क^ग ४) नवीन बसTथानक इ. ठकाणी आवgयकते नुसार Aव3ांती कU
उभारRयात येत आहे .
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बँराके टं ग, Aवkत
टॉवर, Tटे ज इ.
इ. कामे
ू टॉवर,
१) तुळजाभवानी मं दर पLरसरात तसेच जुने बसTथानक, िशवाजी चौक, भवानी
रोड, द पक चौक ते घाटिशळ पा क^ग पय^त साधारणपणे २ कलोमीटर लांबीचे
बँराके टं गचे काम चालू आहे त.
२) घाटिशळ पा क^ग येथे दशन शेड, बँराके टं ग, लाईट mयवTथा करRयात येत
आहे . तसेच अिभषेक रांगेत मँट टाकRयात येत आहे .
३) शहरातील तलाव, Aवह र इ. ठकाणी बँराके टं ग करRयाचे कामे चालू आहे त.
४) घाटिशळ रोड पा क^ग, उTमानाबाद रोड पा क^ग, नळदग
रोड पा क^ग या
ु
ठकाणी Aवkत
ू टॉवर उभारणे पूव िनयो<जत असून कामे चालू आहे त.
५) घाटिशळ

रोड

पा क^ग,

उTमानाबाद

रोड

पा क^ग,

नळदग
ु

रोड

पा क^ग,

तुळजाभवानी मं दरा समोर या ४ ठकाणी Tटे ज मारRयाचे कामे Dगतीपथावर
आहे त.
६) वर ल बँराके टं ग, Aवkत
ू टॉवर, Tटे ज इ. कामे २ दवसात पूण करRयात येत
आहे त.
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शौचालय mयवTथा
कायमTवVपी फायबर शौचालय :शहरात AवAवध १० ठकाणी कायमTवVपी
फायबर शौचालय उभारRयात येत असून तेथील पाणी mयवTथा, Tव?छता
ठे वRयासाठC कमचार नेमून

याची दे खभाल व Tव?छता दररोज करRयात

येणार आहे .
मोबाईल शौचालय :शहरात येणाWया भाAवकां?या सोईसाठC १०० शीटचे
फरते शौचालय उपलiध कVन दे Rयात येत असून भवानी रोड, शुfवार
पेठ, कमान वेस इ. ठकाणी २४ तास उपलiध राहणार आहे . तसेच न.प.
१० फरते शौचालय उभे करRयात येत आहे .
शौचालयांची दे खभाल दX
ु Tती :भाAवकां?या

सोई

साठC

उपलiध

कVन

दे Rयात येणाWया शौचालयाची दररोज Tव?छता करणे, दX
ु Tती करणे,
पाRयाची सोय करणे इ. कामे कLरता Tवतं

पथक नेमRयात आले आहे त.
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साफसफाई
१) शहरात येणाWया भाAवकांचा ओघ लUात घेता साजिनक ठकाणी कचरा
कुंड

बसAवणे आवgयक आहे

याकLरता शहरातील AवAवध २०

ठकाणी

कायमTवVपी कचरा कुंड बसवRयात येत आहे त.
२) सावजिनक ठकाणी कचरा पडू नये कवा घाणीचे साoाJय वाढू नये या
कLरता Tवतं

पथक िनमाण करRयात आलेले असून शहराचे १२ झोन तयार

कVन ३ पाळ म2ये कमचार नेमून दै नं दन Tव?छतेची जवाबदार दे Rयात
आलेली आहे त.
३) शहराची दररोज साफसफाई करणे मं दर पLरसरात Tव?छता ठे वणे
पाणपोई क+[ावर मनुqयबळ उपलiधकVन दे णे कLरता बाr एजेSसी माफत
कमचार उपलiध कVन घेRयात येत आहे .
४) साफसफाई करRया कLरता ले<mलंग tकटर, जे.सी.बी. टोइं ग वहान इ.
वहाने उपलiध आहे त.
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पाणी पुरवठा
या ा कालावधीत शहराला दररोज पाणी पुरवठा करRयाचे िनयोजन
करRयात आलेले आहे . याकLरता जलuोत खालील Dमाणे आहे त.
१)
२)
३)
४)

पाचुंदा तलाव.
बोर धरण.
शहरातील Aवंधन Aव हर .
टँ करvारे .
जागो जागी १००० िलटर Uमतेचे २० िसनटँ .स टाकP बसAवRयात येत
आहे त.
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Aवkत
ू mयवTथा
१) शहरातील AवAवध ठकाणी ४०० Vat चे मेटालाईट बसवRयात येत आहे त
जेणेकVन रा ी?या वेळ
याची खबरदार

काळोखामुळे भाAवकांची गैरसोय होणार नाह

घेRयात येत आहे .

यासाठC घाटिशळ रोड पा क^ग,

उTमानाबाद रोड पा क^ग, नळदग
ु रोड पा क^ग इ.

ठकाणी आवgयकते

Dमाणे Aवkत
ू mयवTथा करRयात येत आहे .
२) ऐन वेळ Aवkत
ू पुरवठा खं डत झाMयास जनरे टरची mयवTथा करRयात
आलेली आहे .
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अितfमण
१) शहरातील सावजिनक रT यावर ल अितfमणे काढRयात आलेली आहे .
याकLरता Tवतं

पथक नेमून कायवाह करRयात येत आहे . आतापय^त

द. २३/०८/२०१७, ०३/०९/२०१७ व ०८/०९/२०१७ या दवशी Aवशेष
मोह म राबवून शहरातील सव अितfमणे काढRयात आले आहे .
२) फेर वाMयाचा सावजिनक रT यावर ल उप[व कमी करRया कLरता Tवतं
पथक नेमून फेर वाला Uे

व नाफेर वाला Uे

तयार करRयात आलेले

आहे .
३) शहरातील AवAवध ठकाणी पडलेले बांधकाम सा ह य उचलRयात आले व
सव रTते मोकळे करRयात आले आहे .
४) मोकाट जनावरां?या बंदोबTतसाठC ता पुरते TवVपाच क/डवाडा तयार
करRयात येत आहे .
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भाAवकांसाठC इतर सुAवधा
भवानी कुंड :-

१) भवानी कुंडाचा online प=ितने ई िललाव कVन यशTवी िललाव
धारकाकडू न भाAवकांना अंघोळ साठC भवानी कुंड खुला करRयात
आलेला असून तेथे म हला व पुXष भाAवकांना Tवतं अंघोळ साठC
mयवTथा करRयात आलेली आहे . व भाAवकांना यां?या सा ह य ठे वने
कLरता लॉक Vमची mयवTथा करRयात आलेली आहे .
२) नगर पLरषद मालकPचे तुळजाभवानी मं दरासमोर ल च)पल Tटँ Sड
लॉक Vम चालू करRयात येत आहे . तसेच शहरातील घाटिशळ पा क^ग
२ च)पल Tटँ Sड, Aबडकर तलाव जवळ १ च)पल Tटँ Sड व ड ल.स
शौचालय जवळ १ च)पल Tटँ Sड इ. ठकाणी ता पुरते च)पल Tटँ Sड
उभारRयात येत आहे त.
३) भाAवक या ेकVंना AवAवध सूचना दे णे कLरता AवAवध सूचना फलक,
बँनर, दशा दशक इ. फलक तीन भाषेत (मराठC, कSनड, तेलगु)
लावRयात येत आहे .
४) भाAवकांना मा हती दे णे कLरता मा हती कU ६ ठकाणी बसAवRयात
येत आहे त.
५) तुळजाभवानी मं दर महाvार ते कमान वेस पय^त रTता डांबर करण
करRयात येत आहे .
६) तुळजाभवानी मं दर समोर रे िलंग करRयात येत आहे .
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पोलीस कमचारयासाठC सुAवधा
पोलीस Aव3ांती कU :सव पा क^ग?या ठकाणी, तुळजाभवानी मं दर समोर, सराया
धमशाळा व पं डत द नदयाळ या धमशाळे तील १ मजला
पोलीस कमचार कLरता राखीव ठे वRयात आलेला आहे .
पोलीस संकुल

ह इमारत पोलीस कमचारयासाठC उपलiध

कVन दे Rयात आलेली असून तेथे नगर पािलके माफत
पाRयाची mयवTथा करRयात आलेली आहे .
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अितfमण काढRयात आलेले फोटो

पूवzची पर <Tथती

आyाची पर <Tथती
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