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तावना
वध िज हा हा भुकंप वण

े ात येत नाही. पुर पिर थतीचा धोका या िज

काही माणात उ वतो. आिण अितवृ टी झा यास कवा धरणाचे पाणी जा त
सोड यास मो

ास

माणात

ा माणात पुराचा धोका उ वु शकतो. अशी धोकादायक पिर थती िनम ण

झा यास तालुका व गाव पातळी पयतचे िनयोजन कर यात आले ले आहे . आपातकालीन
पिर थतीत करावया या कामाचा कृ ती आराखडा तयार कर यात आला आहे . तसेच इतर
सव काय लय अंतगत
िज

येक िवभागाचा sop तयार क न घे यात आले ला आहे .

ातील सव शासकीय/िनमशासकीय िवभागाला सदर sop आप ी यव थापन

बाबतचे पुव िनयोजन कर यास िन चत उपयोगी पडे ल आिण सव िवभाग या काय त
आपला स ीय सहभाग दे ऊन िज

ावर येणा-या कोण याही कार या आप ीचा सामना

कर यासाठी मािणत कृती आराखडा बहु मोलाचा ठरे ल.
िज हािधकारी
वध
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िज हािधकारी काय लय,वध
पुरपिर थती िनयं ण व उपाय योजनांबाबत टँडड ऑपरे टग ोिसजर
भुंकप, अितवृ टी ,पुर, गारपीट, च ीवादळ, दरड कोसळणे , आक मक आग अशा
िविवध कार या नैस गक आप ीमुळे मो

ा माणावर िजवीत हानी व िव हानी हो याचे

कार रा यात व देशात िविवध िठकाणी वारं वारं घडत असतात थािनक भौगोिलक थीती
आिण हवामान यामुळे िविवध नैस गक आप ीचा धोका सतत सभंवत असतो अशा
नैस गक आप ीमुळे बािधत आपद

तांना तातडीने मदत देणे व यां चे पुनवसन कर याची

जबाबदारी रा य शासनाकडू न पार पाड यात येत.े यां ची

य

अमंलबजावणी आिण

संिनय ण कर यां चे काम िज हा तरावर िज हािधकारी काय लयाकडू न पार पाड यां त येते.
िविवध नैस गक आप ना त ड दे यासाठी पुव तयारी क न अशी आप ी
उ व यास कमीत कमी िजवीत हानी होईल या दृ टीकोनातून शासन य निशल असते.
िविवध आप ी संदभ त ितबंध, िनवारण, पुव तयारी, ितसाद, मदत व पुनवसन इ यादी
बाबी सु यव थीतपणे हाताळ यासाठी क शासनाने आप ी यव थापन कायदा 2005
अमंलात आणले ला आहे . या काय ातील तरतुदीस अनुस न महारा
मा.मु यमं ी महोदयां या अ य तेखाली महारा
ची थापना कर यां त आली आहे . सदर

रा य आप ी यव थापन

रा यात
ािधकरण

ािधकरणाकडू न रा याचे आप ी यव थापन

धोरण िन चत क न रा याचा आप ी यव थापन आराखडा तयार कर यात आला असून
याची अंमलबजावणी व सिनयं ण कर यां त येणार आहे . याच बरोबर शासना या िविवध
िवभागां ना तसेच या अनुषंगाने वध िज

ाचा आप ी यव थापन आराखडा तयार

कर यां त आला आहे . तसे च िज हािधकारी यां या अ य तेखाली िज हा आप ी
यव थापन ािधकरण थापन कर यां त आले आहे .
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वध िज
तसे च वध िज

ाची थािनक पिर थती, भौगोिलक रचना व हवामान िवचारात घे ता
ात ामु याने अितवृ टी आिण पुर या नैस गक आप ी वारं वार उ वतात

असे िदसून येत.े
वध िज

ाची वा षक सरासरी पज यमान 920.71 िम.िम. इतके असुन जून ते

स टबर या कालाविधत िविवध िठकाणी अितवृ टीची न द होत असते. यामुळे हा धो याचा
कालावधी आहे . िज

ातुन वध , वणा, बोर, पोथरा, धाम, यशोदा, बाकडी नदी या न ा

ामु याने वाहतात. िज

ातील नदी काठावर एकुण 201 गावे असुन पुरामुळे संभा य धोका

असणारी एकूण 88 गावे आहे त.
िज
मो

ा

ात सन 1994 म ये मोठा पुर आला होता यावेळेस नदीकाठावरील गावां ना

माणात

ती पोहचली होती. िज

ात मो

ा

माणात अितवृ टी झा यास नदी

काठाविरल गावां ना नदी या पुराचे पाणी गावात िश न घरां चे मो
याकिरता वध िज

ा ामणात नुकसान होते.

ात येणा-या पुरां ची वारं वािरता ल ात घे ता पुरपिर थतीचे िनय ंण व

अनुषंगीक मदत व बचाव काय या बाबत िज

ातील सव शासकीय य ंणा, थािनक

वरा य तसेच वंयसेवी सं था यां या सम वयातुन सव समादे शक काय म आखून यां च
सम वय व अमंलबजावणी िज हािधकारी काय लयाकडू न केली जाणार आहे . याचाच एक
भाग

हणून िवहीत िवभागां नी

य

करावया या कामासंबंिधची

टॅडड ऑपरे टग

ोिसजर या दारे िन चत कर यां त येत आहे .


येय / उ े श :अितवृ टी व पुर पिर थबाबत पुव सुचना, धो या या सुचना सािरत करणे, लोकां ना

सुरि त थळी हलिवणे, िजिवत हानी व िव

हानी होणार नाही कवा कमीत कमी होईल

यासाठी उपययोजना करणे,पुर पिर थतीत बचाव काय पुरिवणे,खा

पदाथ,पाणी व अ य

िजवनाव यक व तुंचा पुरवठा तसे च िनवारे पुरिवणे, साथ रोग िनयं ण, मदत िशबीरे ,
दळणवळण व संपक यं णा पुन थािपत करणे, कायदा व सु यव था राखणे आिण
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आपातकालीन पिर थतीत काय कर यासाठी सव सामा यां ना मािहती पुरिवणे अशा िविवध
कामां चे िनयोजन व सम वय साधणे.

1. बहू आप ी

तीसाद योजना

1. भुकंप, पुर, वादळ, साथीचे रोग, औ ोगीक अपघात, आग ई यादी समावेश िज हा
आपतकालीन कृ ती योजनेत केले ला आहे . भुकंप, पुर यासार या नैस गक
आप ीम ये मो

ा

माणात िजिवतहानी होते. तसेच साथीचे रोग सु दा मो

ा

माणात िजिवतहानी किरत असतात. या सार या कोण याही आप ीवर मात
कर यासाठी होणारी िजिवत व िव हानी कमी कर यासाठी मो

ा

माणावर

सुिवधां ची व मुन यबळाची आव यकता असते.
2. उ े श :1. िज

ातील संभा य धो याची मािहती घेऊन व मु यां कन क न िज हा तराविरल

पुवतयारीत सुधारणा करणे व या दारे आप ी कालाविधत मनु य व िव हानी
टाळणे.
2. आप ी यव थापन काय मात सहभागी सं थाकडू न उपल ध सोयी सुिवधां ची
मािहती िमळवीने व याचा आप ीत उपयोग क न घे णे.
3. आपतकालीन कृ ती आराख
िज

ा दारे तयार केले या िविवध मािहतीचा उपयोग

ातील िविवध िवकासा मक योजनां साठी करवुन घे णे.

4. िज.आय.एस. दारे शा

ीय मािहतीचा उपयोग क न िदघकालीन मािहती उपल ध

करणे.
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5. िज

ातील आप ी िनवारणासाठी मािहती एक ीत क न ठे वणे. मािहतीचे

अ ावतीकरण करणे आव यक व तातडी या ितसादाची आव यकता वाटे ल तेथे
निवन सुधारणा करणे तसेच वातावरण व काय णाली तयार करणे.


ितसादा या कृ तीची यो य मालीका तयार कर यासाठी पुनिनयोजन.

 सहभागी सं थानी यांची जबाबदारी वाटू न घे णे.
 सहभागी िविवध िवभाग-सं था यां याकडू न आदशकृ ती काय म ठरिवणे.
 उपल ध सोयी सुिवधांची सुची.
 उपल ध सुिवधां चा काय म यव थापनासाठी कायप दती
 सं था,शासन कमचारी,काय करणारे गट यां याम ये सुसंवाद साधणे.
3. धोरणा मक िनणय :- कोणातीही आप ी असो िजवीत-िव हानी कमी करणे,
पय वरणाचे र ण करणे,आप ी

तांना लवकरात लवकर मदत करणे व याचे

पुनवसन करणे. हाच आप ी यस थापन कृ ती आराख

ाचा पाया-उ े श आहे .

4. संवाद मा यम

िनिर ण करणारी,ओळखणारी व सुचना दे णारी प दती.
अ.

आप ी

िनिर ण पयवे ण

िनिर ण

सुचनाप द जबाबदार िवभाग

क

पयवे ण

ती तं

ान

सं था

उपकरणे
1.

भुकंप

-

-

-

िज हािधकारी
काय लय

2.

पुर

होय

दुर वनी

रे िडओ

िज हािधकारी

कवा

काय लय

मनु य
3.

साथीचे रोग

िज हा

वायरले स व

श यिचकी सक व

दुर वनी

िज हा आरो य
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अिधकारी
4.

औ ोिगक व

अिधकारी

-

दुर वनी

भ गा वनी कारखाने

रासायिनक
अपघात

5.

आग

-

दुर वनी

भ गा वनी न.पा.

6.

र ते

-

दुर वनी व

भ गा वनी न.पा/पोलीस

अपघात

मनु य

1. िविवध िवभागात करावयाची तयारी (सोबत जोडली आहे )
 पोलीस.
 महारा

रा य िवज िवतरण कंपनी मय िदत.

 आरो य िवभाग.
 महारा

िजवन ािधकारण.

 पाटबंधारे िवभाग.
 दुरसंचार िवभाग.
 सावजिनक बांधकाम िवभाग.
 कृ षी िवभाग.
 पशु संवधन िवभाग.

िज हा तरावरील सम वय रचना
िज हािधकारी (िज हा आप ी यव थापन)

िज हा िनयं ण क ,क िधकारी व भारी अिधकारी

1.पोलीस
2.िज हा नागरी णालय
3.सावजिनक बांधकाम िवभाग
4.महारा िजवन ािधकारण
5.महारा रा य िवज िवतरण कंपनी मय िदत
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6.उप ादे िशक पिरवहन अिधकारी
7.मु य कायकारी अिधकारी,िज हा पिरषद
8.इतर िज हा तरीय िवभाग मुख

ळ कृ ती क
------------------------------------------------------------------------------ता पुरता िनवारा
अिधकारी







अ नधा य पुरवठा
अिधकारी

मदत काय
अिधकारी

गुरांसाठी िनवारा
अिधकारी

1. आप ी यव थापन सिमती :िह सिमती िज हािधकारी यां ना खालील बाबतीत मदत करे ल.
आप ी या धो याचे पुन वलो्कन कर यासाठी.
िज हया या कोण याही आप ीत त ड दे याची मता वाढवेल.
पुव तयारीचे िश ण.
आपतकालीन यव थापन कृ ती योजने त वेळोवेळी सुधारणा करणे.
िज हा िनयं ण क सतक व कायरत असणे आव ययक.
 िज हा आप ी यव थापन सिमतीचे सद य
(डी.डी.एम.सी )
अिधकारी

पद

िज हािधकारी
मु य कायकारी अिधकारी िज.प.

अय
सद य

240102
240231

240533
240231

अ पर िज हािधकारी
िनवासी उपिज हािधकारी

सद य
सद य

240914
240872

240914
240533

पोलीस अिध क

सद य

232501

232501

मु य अ नी मन अिधकारी

सद य

243278

िज हा आरो य अिधकारी
िज हा अिध क कृ षी अिधकारी

सद य
सद य

िज हा पशुसंवधन अिधकारी

सद य

243428
243323/
232449
243687

िज हा श य िचिक सक

सद य

243895

कायकारी अ भयता,सा.बा.िवभाग

सद य

242792

कायकारी अ भयता,पाटबंधारे

सद य

243548
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दुर वनी

मांक

फॅ स

मां क

243374

िवभाग
कायकारी
अ भयता,लघुपाटबंधारे िवभाग

सद य

243586

कायकारी अ भयता,म.रा.िवज
िवतरण कंपनी मय िदत

सद य

240945

कायकारी अ भयता,महारा
िजवन ािधकरण

सद य

242470

िश ण अिधकारी ( ाथिमक)
िज हा पिरषद
िवभागीय रे वे यव थापक

सद य

243683

उप ादे िशक पिरवहन अिधकारी

सद य

243543

िवभाग िनयं क महा.रा य माग
पिरवहन महामंडळ

सद य

240431

िज हा मािहती अिधकारी

सद य

243820

संचालक, आकाशवाणी
संचालक, दुरदशन

सद य
सद य

समादे शक, होमगाड
िवभागीय वन अिधकारी

सद य
सद य

243328
240170

कमाडं ट एन.सी.सी.

सद य

243139

िज हा तरीय व शासकीय
सं थाचे ितिनधी
पर पर ितसाद व सहकाय
गटां चे ितिनधी

सद य

244336

सद य

सद य

 नेहमी या काळातील कृ ती
1. पुव सुचना दे णारी साधने, संवाद साधणारी साधने सु थतीत आहे याची खा ी करणे
व िनयमीत पाहणी करणे.
2. सव िवभागाकडू न संभा य धो याबाबतची मािहती गाववार व तालुकावार िमळिवणे.
3. पुव तयारी िवषयीचे अहवाल सव नी एक ीत सादर करावयाचे बाबतची मािहती
येकाला असणे आव यक आहे .
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4. िज

ात होणा-या बदलानुसार आपतकालीन योजनेचे अ ावतीकरण करणे गरजे चे

आहे .
5. पुवतयारी, उपाययोजना, िश ण काय म, िविवध िवभागात िवशेष वा िवषयी केली
जाणारी जाग कता, घे तले जाणारे काय म याचे पयवे ण करणे.
6. आपतकालीन कृ ती योजनेिवषयी िज हा, थािनक, संभा य आप ी थळी मािहती
िमळे ल असे िनयोजन करावे.
7. आप ीचे मु यमापन क न िज हा आप ी कृ ती योजनेचे अ ावतीकरण करणे.
 आप ीची पुवसुचना िमळा यानंतर कवा आप ी संप यानंतर करावयाची
कायवाही.
1. िज हािधकारी िज हा िनयं ण क ाचे िज हा आप ी यव थापक हणुन काम
पाहतील.
2. िविश ट कामाची जबाबदारी घे यासाठी िज हा िनयं ण क ाचा िव तार केला
जाईल.
3. िज हा तरीय सव िवभागाचे कमचारी िज हािधकारी यां या मागदशनाखाली काम
करतील. खालील िवभागां चा समावेश होईल. (िज.प., न.पा., म.रा.िव.िव.कं.,
म.रा.प.म., पाटबंधारे , िज हा उ ोग क , सा.बा.िवभाग, दुरसंचार िवभाग)
4. विरल सव िवभागात कायरत असणारे कमचारी /अिधकारी यां या रजा आपोआप
र होऊन सव ना कामावर हजर हो याचे आदे श दे यात यावेत.
5. र कम, सािह य,मदत सव ना यो य प दतीने िमळे ल याची द ता यावी.
6. िज हा आप ी

यव थापकां ना खाजगी

े ाचे

ोत, ह यारे ,उपयोगी सािह य

आर ीत कर याचे अिधकार असतील.
7. िज हा आप ी यव थापक ता काळ थलां तरासाठी गरज पडे ल त हा परवानगी
दे तील.
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8. िज हािधकारी यां या अनुप थतीत अपर िज हािधकारी, िनवासी उपिज हािधकारी,
सहायक िज हािधकारी हे िज हा आप ी यव थापकाचे सव अिधकारी वापरतील व
जबाबदारी पार पाडतील.
9. िज हा िनयं ण क ातील क रचना.
अ. सव िधक मह वा या बाबी ठरिवणे.
ब. सम वय साधने व मागदशन करणे. सरं ण सेवा, रा य राखीव दल, क ीय राखीव
पोलीस दल, गृहर क दल, औघौिगक सुर ा दल, अ नीशमन सेवा, सामािजक
सुर ा, दुरसंचार िवभाग, रे वे पोट

ट, भारतीय अ न महामंडळ, दुरदशन,

आकाशवाणी, म.रा.िव.कं., सा.बा.िवभाग, रा य पिरवहन, महारा
ािधकरण, महारा

िजवन

दुषण िनयं ण मंडळ, रा य सरकारचे िवमाने व

हे लीकॉ टर, अशासकीय व मदत करणा-या सं था.



ये क िवभागात खालील घटक मह वाचे .

1. पुव उपाययोजना व कायप दती.
2. उपकरणां या संर णासाठी यावयाची काळजी.
3. आप ी नंतर या कायप दती.
4. थलां तरासाठी पुरेशी पुवसुचना यं णा.
5. सुिवधां चे

ोत - अिधका-यां ची नावे.

 आप ीत ता काळ मदत िमळिव यासाठी संरचना :- िज हा आपतकालीन
यव थापन सिमती ही कोण याही आप ीत सव च असेल.
मह वाची भुिमका पार पाडे ल. िज

यव थापनाची

ाची ितसाद योजना ही मा.िज हािधकारी यां या

मागदशनाखाली असून ते िज हा आप ी यव थापक हणुन काम करतील.
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 पुर
पुर ये यापुव सुचना िमळते परं तु काही वेळेस असे होत नाही. अचानक पुर येतो.
अशावेळी लोकां ना या- या िठकाणाविरल पुर पिर थती िवषयी जाणीव क न दे णे. धोका
नुकसानीब ल सां गणे. तसे च लोकां नी अशा पा ात अित मण क नये. या साठी कडक
िनयोजन असणे गरजेचे आहे .
 कायरत काय लये
1. महसूल.
2. पोलीस.
3. पाटबंधारे .
4. आरो य सेवा.
5. महारा

रा य िवतरण कंपनी मय िदत.

6. दुरसंचार
7. सावजिनक बांधकाम
8. होमगाड.
9. अ नीशामन दल.
10. िज

ात उपल ध असले ली साधन सामु ीची मािहती.

11. उ कृ ठ पोहणा-यां ची मािहती.
12. कृ षी िवभाग,िज.प.
13. पशुसंवधन िवभाग.
14. आरो य िवभाग.
 संभा य पिरणाम
1. िजिवत-िव ,पशुहानी,िपकां ची हानी.
2. पाणयाम ये पसरणारे साथ चे रोग.
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 आव यक गरजा
1. वै कीय मदतीची गरज.
2. श

ीया आव यक.

3. ता काळ व छता,फवारणीची गरज.
4. लसीकरण,मनु य व ाणी.
5. पुरात अडकले या लोकां ना वाचिव यासाठी होडी, नाव, लाईफ जॅकेट, लाईफ बॉईज,
हे लीकॉ टरची आव यकता.
6. थलां तरासाठी आव यक ती दळणवळणाची साधने.
7. अ नीशमन दल, होमगाड, एस,आर.पी,एफ., सै य दलाची अ यंत तातडीची
आव यकता.
8. हरवले या य त साठी संप क यं ना कायरत करणे.
9. इमारती गोदामे, र ते, पुल, रे वेमाग, िव त
ु पुरवठा, संपक ची साधने िव कळीत
झाली असता ती ता काळ दुर त करणे.
10.जवळपास

उपल ध

असणा-या

पा या या

सा

ाची

चाचणी

करणे

व

अव यकतेनस
ु ार उपयोगात आणणे.
11. खराब झाले ले धा य न ट क न चांगले व व छ अ न पुरवठा करणे याब ल
िनयोजन.
12. संकटात सापडले या लोकां ची मानसीकता िवची

असते. यां ना आधार दे णे

अ यंत आव यक आहे .
 साथीचे रोग
साथीचे राग पसर याची मु य कारणे ल ात घे ऊन ता काळ उपाययोजना करणे
तसे च वेळोवेळी पा या या चाच या, जंतन
ु ाशक वापर, व छते या बाबतीत जाग कता.
शासन व जनता यां या मदतीने साथीचे रोग लवकरात लवकर आटो यात येऊन शकतात.
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 कायरत काय लये
1. महसूल व आरो य िवभाग.
2. पाणी पुरवठा,जलिन सारण मंडळ
3. पाटबंधारे िवभाग
4. मदत करणा-या सं था, पोलीस, होमगाड, सावजिनक बां धकाम
 संभा य पिरणाम
1. िजिवीतहानी, वातावरणात बदल
2. जनिजवन िव कळीत
 आव यक गरजा
1. लसीकरणाची आव यकता.
2. कटा ाने दुषीत पाणी पुरवठा, अ न पुरवठा टाळणे आव यक.
3. या- या कारणामुळे रोगराई पसरतात ते-ते न ट क न व छता ठे वणे आव यक.
4. जवळपास असणारे पा यचे साठे चाचणी क न उपयोगता आणणे.
5. मदतकाय करणा-या गटांना मदतीब ल यो य मािहती दे णे, िश ण दे णे.
6. िपढीत य त ना ता काळ औषधोपचार करणे,जेणेक न रोग पसरणार नाही.
7. औषधां चा मो

ा माणात साठा उपल ध करणे.

8. टाकऊ पदाथ ची िव हे वाट ता काळ करणे.
9. योगशाळा ता काळ कायरत करणे.
10. उपचार कर यां नी वत: या र णासाठी यो य ती सुर ीतता घे णे आव यक.
11. सामािजक, कौटुंबीक, य तीगत मागदशन अ यंत अव यक.
 र ते अपघात
र ते अपघात वारं वार या िठकाणी होतात. या िठकाणचा अ यास क न ता काळ
या िठकाणी आव यक ते बदल करणे गरजे चे आहे . तसेच िठकिठकाणी वाहतुिकिवषयी
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सुचना दे णे, िच हां चा वापर, रा ी या वेळी लाईट, तसेच इतर सािह यांचा वापर क न
धो याची जागा अस यास कवा अपघात वण

े अस यास अशा िठकाणी सुचना दे णे

गरजे चे आहे .
 कायरत काय लये
1. महसूल
2. पोलीस
3. पिरवहन िवभाग
4. आरो य खाते
5. अ नीशम दल
6. जे.सी.बी.
7. पा यात पडले ले वाहन व य ती वाचिव यासाठी आव यक
यं णा ( े न) इ यािद.
 संभा य पिरणाम
1. िजिवतहानी, अपंग व, जाळपोळ, िवषबाधा
 आव यक गरजा
1. ता काळ लोकां ना वाचवुन आरो यिवषयक सुिवधा पुरिवणे.
2. श

ीया ता काळ करणे आव यक अस यास या प दतीची सोय असणे

आव यक आहे .
3. अडकले या माणसां ना वाचिवणे, सुरि त िठकाणी आणणे.
4. िवषारी पदाथ मुळे अपघात झाले ला अस यास त

य ती, सै य दलाची मदत घे णे.

5. अपघात काही सािह य (माल) सापडले अस यास त

य तीची यां चया वापराबाबत

मदत घे णे.
6. घातक पदाथ र यावर पडले ला अस यास ता काळ र ते व छ करावेत.
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7. अपघात थळी असले या माणसां ची, मालम े ची सुर ा यव था करणे.
8. वायु गळती अस यास आजुबाजु या जनतेस सुचना दे ऊन सावध करणे.
 लगेच मदत करणारा समाज घटक
कोणतीही आप ी झाली तिर ता काळ ितथे राहणारे लोकच एकमेकां या मदतीसाठी
लगेच धाऊन येतात. यासाठी यां ना िश ण दे णे,जागृत करणे आव यक आहे . तसे च या
ब लची मािहती काय लयात असणे आव यक आहे . सव त मह वाचे हणजे संघाची
थापना करणे आव यक आहे .
1. समाज तरावर िश णाचे व पुव तयारीचे आयोजन.
2. कुटूं बाम ये पुव तयारी करणे.
3. समाज व िश ण यां या म ये संपक चे काय करणे.
4. अफवांवर िनयं न ठे वन
ु समाजात शां तता व सु यव था राख याचे काय करणे.
5. समाजातील युवक संघाचा आव यकतेनुसार वंयसेवक हणुन उपयोग क न घे णे.
6. थमोपचार,उपल ध मदत (सािह य), वृ द मिहला, मुले, अपंग य ती यांना मदत,
अ न धा य वाटप इ यादी काय त ामािणकता व सु ब दता राहील या ब ल जागृत
राहणे.
7. मालम े ची जोपासणा करणे,संर ण दे णे.
8. शासकीय कमचारी यां ना मदत करणे, जेणेक न सव नाच मदत िमळे ल.
9. थलां तरा या संगी समाज नेते व सामािजक संघटना यां या मदतीने थलां तर करणे
आव यक आहे . कुटूं बाचे थलांतर एक ीत करावे.
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 िज हा आपतकालीन मािणत कायप दती
(STANDARD OPERATING PROCEDURE)

िज हािधकारी (महसूल िवभाग)

 आप ी पूव िनयोजन :िज हा तरीय अिधकारी यां याशी स लामसलत क न एकि त िज हा
आपातकालीन यव थापन योजना तयार करावी. अशी योजना करतेवळ
े ी खालील नमूद
बाब चा समावेश करावा.
1. िज

ामधील आपतकालीन

पिर थती,

दे शाचा नकाशा, तालु याचा इितहास, भौगोिलक

यावसाियक तपशील, पज यमान, जल सचन आिण कारखाने

अ यावशयक व मुलभूत सावजिनक सेवा सुिवधां ची साधने मह वाचे दुर वनी
इ यादी बाबत तपिशल.
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मो

2. आपतकालीन

यव थापन कृ ती योजना राबिव यासाठी सुरि त व

भावी

शासकीय यव था.
3. अ ावत व सुस ज िनयं ण क
4. िज हा िवभाग

व यासाठी िश ीत अिधकारी कमचारी.

ादेिशक अिधकारी/तालुका व गाव तरीय अिधकारी /कमचारी

आपतकालीन यव थापन काय लय, इतर िज हा तरीय अिधकारी /कमचारी यां ना
नेमन
ू िदले ले कामे.
5. िज

ामधील अ नधा य साठा, इंधन साठा,पा याचे साठे इ यादीचा िव ताराने

मािहती.
6. िज

ामधील संकटकालीन माग तून सुटका कर यासाठी

ाथिमक आरो य क

णालये, वाहने आिण इतर सािह य संबंधी िव ताराने मािहती.
7. िज

ामधील एका गावातुन दुस-या गावी व िज

ा या बाहे र संदेश पाठिव यासाठी

असणारी साधनां ची व सुिवधां ची तपिशलवार मािहती व पय यी यव था.
8. आपतकालीन

यव थापन

सिमतीचे

कामकाज

चालिव यासाठी

िव ताराने

तपिशलवार मािहती.
9. एन.जी.ओ., सेवाभावी सं था आिण यां चे मदतनीस यां चे प े व दुर वनी
10. िज

मां क

ातील सव महसूल िवभागाचे अिधकारी व कमचारी यां ना आपतकालीन

यव थापनाचे िश ण दे णे.
11. िनयं ण क ाचा िनयं क हणुन िनणय

मता असले या स म अिधकारी यांची

खास िनयु ती करणे.
12. धो याचे पृथ करण सू म अ यास, ऋतु /मौसम,आपतकालची श यता आिण

आप ीचा इितहास व िव ले षण.
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13. आतपकालची श यता असले या भागाचा अ यास,भय/जोखीम, ितबंध उपाय,

तरणोपाय, तरणोपायची

मता आिण पुरक गो टीचे िव ले षण करणे व यानुसार

आव यक योजना/कृ ती आराखडा तयार करणे.
14. ही.डी.एम.पी.िट.डी.एम.पी. व िड.िड.एम.पी. यां चे वष तुन दोनदा अ ावतीकरण

करणे.
15.

आपातकालीन कृ ती योजनेअंतगत

येक गाव व तालु यातील सुर ीत िनवारा

इमारती/जागांचे िनिर ण करणे आिण गरज भास यास यां ची उपयु तता सुरि त
ठे वव यासाठी आव यक उपययोजना करणे.
16. िविवध िवकासाचे आराखडे िवकास योजने या सहकाय ने सुरि त िनवा-याकडे

जाणा-या र याची व माग ची दु
17. िज

ती कर यासाठी िनयोजन करणे.

ातील िवकास योजना या अंमलबजावणीत आपातकालमुळे होणारे संभा य

हानी टाळावी कवा कमीत कमी हावी. या धोरणाने िज

ातील िवकास योजना

राबिव यास यो य ती पुरक योजना सुचिवणे .
18. गरीबी िनमूलन,

वंयरोजगार आिण दुस-या िवभागा या योजना यां यासाठी यो य

या मां डणीची योजना तयार करणे.
 धो याची कवा आप ीची सूचना िमळताच :1. िज हािधकारी, िनवासी उपिज हािधकारी, िज हा आपातकालीन यव थापन मुख
(िनयं क) यां नी पिर थतीचा विरत आढावा घे ऊन आपतकालीन घोषणा करणे व
आपतकालीन यव थापन य ंणा काय वत करणे.
2. आपतकालीन पिर थतीत आपतकालीन िविहत कायप दतीत नमूद केले या काय
यितिर त कोण या अिधका-याने कोणते काम करावे यासाठी यो य या सुचना
करे ले.
3. िविवध िवभागांचे अिधकारी यां चा िज हा व तालुका तरीय गट तयार करे ल.
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4. आप ीिवषयी यो य ती मािहती सुचना िज

ातील िविवध िवभाग शासनास देईल.

आपतकालीन कृ तीदलां ना काय वत करील.
5. तो कामाची तासागिण चोवीस तासां ची िवभागणी करील.
6. िज

ातील सव कवा आपतकाल

त व संबंिधत भागातील शासकीय कमचारी

यां ना आप या मु यालयात हजर राहणेिवषयी आदे श देतील.
7. आपातकालिवषयी नागरीकांना, सार मा यमां ना अिधकृ तपणे यो य वेळेस मािहती
दे तील.
8. ते िज हा कवा तालुका तरीय अिधकरी यां ना आपद

त भागां म ये शोध व सुटका

काय, थलां तर आिण मदत व संबंिधत काय साठी आव यक अस यास पाठवतील.
9. आपाद

त भागात जनजीवन सामा य पुववत करणेसाठी ते आव यक ते

आ हान/सुचना/आदेश दे तील.
10. आव यकतेनस
ु ार तो लोकां ना सुरि त िठकाणी हलिव यासाठी वाहनांची
उपल धता क न देईल.
11. ते ता पुर या िनवा-याम ये (िरलीफ कँ प) थािनक NGO,डॉ टर आिण औ ोिगक
वसाहती या मदतीने अ नपाणी व औषधां ची इ यािद सोय उपल ध कर यासाठी
यव था करतील.
12.

थािनक NGO,औ ोिगत वसाहती या आिण दे णगीदरां या मदतीने वेळे आधी

मदत काय सु करणेसाठी य न करतील.
 आप ी नंतरचे काय :1. आपत

तां साठी शासकीय, िनमशासकीय व अशासकीय मदत त परतेने चिलत

िनयमानुसार वाटप/ दान करणे. तसेच
उपाययोजना करणे.
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यांचा आ थक ताळे बंद ठे व याची

2. आपत

तां ना आव यक

या आ थक, भौितक मदतीसाठी डी.एम.टी. यां ना

आव यक ते अिधकारी दान करतील.
3. आिणबाणी या मदत काय ची िवभागणी क न मदतकाय स सु वात करतील
याचबरोबत नुकसानीचे मु यमापन क न या िवषयी धोरणा मक योजना करतील.
तसे च या संबंधीचे आराखडे /त ते तयार क न सव संबंिधत कमचारी यां ना सुचना
दे तील.
4. सरकारचे धोरण,आपतकालीन यव थापन,मदतकाय या संबंधाचे मागदशन ते सव
िवभागातील / गटातील सभासदां ना करतील.
5. याचबरोबर सरकारी मदत िनधी व व तुंचे वाहतुक आिण वाटप या संबंधाचे
िज हापातळीवर व ामपातळीवर पारदशक रचना करतील.
6. मदतकाय व व तुवाटप याम ये कुठ याही कारची अिन ट गो ट घडणार नाही याची
काळजी घे ऊन गरजु लोक यापासुन वंिचत राहणार नाहीत याची द ता घे तील.
7. आव यकतेनस
ु ार मदत िशबीराम ये अ न,िप याचे पाणी व अ य आव यक व तुच
ं ी
उपल धता करतील.
8. वाताहतीचे ाथिमक अंदाज तयार करे ल.
9. संकट

त लोकां या सुटकेचे काय डी.एम.टी. िश ीत गृहर क,पोलीस,जलतरण

पटू इ या द या साहा याने गरजेनस
ु ार हाती घे तील.
10. मदतकाय आिण लोकांना उपचारासाठी हलिव याकिरता जा तीत जा त वाहनांची
उपल धता करे ल. यासाठी तो डी.एम.टी.,एन.सी.सी., थािनक पोलीस हॅन,िम

ी

फोस इ.ची मदत घे ईल. आप ीम ये जे लोक मृत पावले आहे त यां ची ओळख
पटिवणे याचबरे बर कायदे शीर बाब ची पुतता होईपयत यां चे संर ण कर याची
यव था करे ल.
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11. आपतकालीन मृत जनावरां ची व य त या ताची िव हे वाट लाव याची थािनक
शासकीय यं णे दारा /एन.जी.ओ. दारे यव था करे ल.
12. वेगवेग या िवभागातील / े ातील त

य तना ताबडतोब आप ीचे सव ण व

संबंिधत काय साठी रवाना करे ल.
13. आप ीनंतर या लोकां ची पुनवसन कर यासाठी यव था करे ल.

 उपिवभाग तर : उपिवभागीय अिधकारी हे यां या उपिवभागातील संपण
ू
े ातील नैस गक
आप ीिवषयक कामाचे िनयोजन िनय ंण व पयवे णाकिरता जबाबदार असतील.
यां ची मुख कामे पुढील माणे असतील.
 उपिवभाग आिण तहिसल तरावर पुणवेळ िनयं ण क

थािपत क न सतत 24

तास काय वत ठे वणे.
 काय लयीन आिण वाहनातील वायरले स यं णा, दुर वनी,ई-मेल, ही-सॅट फॅ स
यं णा पुणवेळ चालू थतीत ठे वणे व या िठकाणी जबाबदार कमचारी यां ची
िनयु ती करणे.
 दै नंिदनी पज यमाना या न दी, दुघटना,िजिवत अथवा िव हानी, शेतीिपकां चे नुकसान
इ यादी बाबतचे अहवाल दुस-या िदवशी सकाळी 11.00 वाजता पयत िज हा
िनय ंण क ास कळिवणे .
 आप ी काळात आव यकतेनस
ु ार महसूल व अ य िवभगाचे कमचारी आप ी या
िठकाणी ितिनयु त करणे.
 आप ीची पुवसुचना िमळताच अथवा धो याची सुचना िमळताच बािधत े ातील
रिहवासी यां ना सुरि त थळी हलिवणे व ता पुरते िशिबरे सु क न जीवनाव यक
व तुचा पुरवठा सु कर याची द ता घे णे.
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 पुर बािधत कुटूं बां ना शासकीय िनयमानुसार दे य सानु ह अनुदान, अ नधा य केरोसीन
यां चे वाटप ता काळ सु होऊन पा

य त ना यो य वाटप होईल या वर पयवे ण

करणे.
 पुर ओसर यानंतर बािधत घरे व बािधत शेती यां या नुकसानीचे पंचनामे महसूल,
कृ षी, बांधकाम, ामिवकास िवभागा या संय ु त पथकाकडू न तातडीने कर यां त
येईल. तसेच पा

य त ना यथािश र अनु ेय मदत िदली जाईल याकडे य तीश:

ल दे ऊन िनयं ण व पयवे ण करणे.
 पुरपिर थती ओसर यानंतर बािधत /कुटूं बाचे पुनवसन,वाहू न गेले या
शेतजमीनीविरल शेतसारा कमी करणे इ यादी कामाचे िनयोजन व पयवे ण करणे व
मागदशन करणे.

 तालुका तर
 तालु यातील नैस गक आप ी संबिधत सव कामाचे िनयोजन,िनयं ण,पयवे ण व
अंमलबजावणी या किरता जबाबदार राहतील. याची

मुख कारणे पुढील

माणे

असतील.
 तालु यातील सव शासकीय िवभागाशी सम वय साधणे व नेत ृ व आिण मागदशन
क न नैस गक आप ीवर सामुिहक य नाने उपाययोजना करणे.
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 तहिसल काय लयात पुणवेळ िनयं ण क

काय वत करणे. िदवसाचे 24 तास

अनुभवी व काय म कमचारी यां ची िनयु ती करणे व संपक यं णा अ ावत ठे वणे.
 आपद

त गावां ची आिण गावातील आपद

त /पुरबािधत

े ातील घरे ,कुटं ◌ूब

आिण य ती यां ची यादी क न संपण
ु रे कॉडची त तहिसल काय लयात उपल ध
ठे वणे.
 गाविनहाय मंडळ अिधकारी, तलाठी,

ामसेवक, पोलीस पाटील, कृषी सहा यक,

आरो यसेवक, मु याधापक, सरपंच, िज हापिरषद /पंचायत सिमती सद य व अ य
ित ठीत य ती यां ची द ता सिमती थापन क न, सभा घे ऊन पुरपिर थतीत
करावया या कायवाहीबाबत जनतेला आगाऊ मािहती दे णे.


येक गावात 2005 ची मह म पुरपातळी दशिवणा-या खुणा सव मह वा या
िठकाणी कायम व पी िठकाणी कायम व पी राहतील या प दतीने माक ग करणे.

 दै नंिदनी पावसा या न दी िज हा काय लयास कळिवणे तसेच पाणी साठा िव हानी,
शेती िपकां चे नुकसान याबाबतचे अहवाल दुस-या िदवशी सकाळ पयत िज हा
िनय ंण क ास पाठिवणे.
 हवामान िवषयक अंदाजा या पुवसुचना, धो याचे इशाने या बाबतची मािहती सव
गावां त ता काळ सारीत कर यां त येईल याची द ता घे णे. अफवा पसरिवणा-या
िव द कायवाही करणे.
 आपदकाळात नागिरकां ना सुरि त थळी हलिव यासाठी गाविनहाय सम वय
अिधकारी तसे च अंमलबजावणी कमचारी िनयु त करणे.
 गाविनहाय उपल ध बोटी,ड गे,याची मािहती तसे च नावाडी,पुराम ये पोहू शकणा-या
य त ची

यादी,

गावातील

डॉ टस,

तहिसल तरावर उपल ध ठे वणे.
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पशुवै कीय

अिधकारी

यां ची

यादी

 ता पुर या

थलां तरासाठी, िशबीरासाठी शाळा, समाज मंिदर, सभागृह इ यादी

सावजिनक िठकाण िन चत क न ठे वणे. अशा िठकाणी व छ िप याचे पाणी कुठू न
उपल ध होईल याची मािहती घे ऊन यव था करणे.
 पुरबािधत कुटू बां ना सानु ह अनुदान, अ नधा य व केरोसीन यां चे वाटप, िनयमानुसार
संय ु त पथका दारे पंचनामे क न ता काळ सु करणे.
 अंशत: व पुणत: बािधत घरां या नुकसानीचे पंचनामे तलाठी, ामसेवक आिण शाखा
अिभयंता यां या संय ु त पथका दारे कर याकिरता िनयु ती आदे श िनगिमत करणे व
पुर ओसरताच व तुिन ठ पंचनामे व नुकसानीच मु यां कन क न पा

य त ना

िनयमानुसार दे य मदत वाटप ता काळ सु करणे. अित मीत घरां या वतं न दी
ठे वणे.
 बािधत शेती िपकां या नुकसानीचे पंचनामे तलाठी,
यां या संय ु त पथका दारे

ामसेवक व कृ षी सहायक

कर याकिरता तालुका कृ षी अिधकारी यां या

काय लयाकडू न आदे श काढणे व ता काळ पंचनामे पुण क न तालुका कृ षी
अिधकारी व तहिसलदार यां चा संय ु त अहवाल पाठिवणे.
 पुर बािधत कुटूं बातील
नागरीकां ना पुरेसे

य ती

थलां तरीत कुटूं बे व ता पुर या िशबीरातील

व छ िप याचे पाणी,कपडे ,खा

पदाथ,वै कीय मदत व

औषधोपचार व जनावरां चा चारा इ यादी या उपल धतेची खा ी क न घे णे.

येक

िशिबर किरता संपक अिधकारी व िविवध िवभागातील कमचारी यां या पुणवेळ
नेमणुका करणे. याकिरता सामािजक सं था व दानशुर य तीचे सहाय घे णे.
 आपद

त भागात कायदा व सु यव था अबािधत राहील याची द ता घे णे.


ाम तर

 मंडळ अिधकरी हे मंडळातील सव गावामधील आिण तलाठी हा साझातील सव
गावामधील नैस गक आप ी िवषयक सव कामां चे िनयोजन व अंमलबजावणीस
जबाबदार राहतील. यांची मुख कामे पुढील माणे असतील.
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 गाविनहाय मह म पुर पातळी दशन 2005 या पुराचे कायम व पी मािकग क न
पुर बािधत

े ातील घरे ,कुटूं बे व य ती तसेच कुटूं बिनहाय जनावरां ची सं यायां ची

यादी तहिसलदार यांना सादर करणे.
 गाविनहाय द ता पथके काय वत क न गावकरी यां या सभा घे ऊन पुर
पिर थतीत करावया या उपाय योजना व यावयाची खबरदारी याची मािहती देणे.
 पुणवेळ मु यालयात उप थत राहु न अिधन त सव गावातील दैनंिदन घटनांची न द
घे णे, दुघटना, िजिवत व िव हानी, जनावरां ची हानी, िपकां चे नुकसान, अितवृ टी,
पज यमान, जलाशयातील पाणी साठे नदीची पाणी पातळी यां ची दै न दन मािहती
तहिसल काय लया या िनयं ण क ात सादर करणे.
 हवामान अंदाजा या पुव सुचना, धो याचे इशारे याची मािहती सव गावात तातडीने
सारीत करणे. पुर वण े ातील नागरीकां ना अगोदरच सुरि त थळी हलिवणे.
 पुरात अडकले या य त या सुटकेसाठी थािनक नाव /ड गे यां या साहायाने य न
करणे.
 ता पुर या िशिबरां ची िठकाणे िन चत क न या िठकाणी पाणी व अ य यव था
करणे. िशिबरातील लोकां किरता सामािजक सहकाय तुन तसे च शासकीय
अ नधा यातुन जेवण तयार क न दे णे.
 पुरबािधत कुटूं बाचे/घरां चे िनयमानुसार संय ु त पथका दारे पंचनामे क न तहिसलदार
यां चे आदे श घे ऊन पा

बािधत कुटूं बाना तातडीने िनयमानुसार अ नधा य व

केरोिसनचे वाटप करणे.
 सानु ह अनुदान िमळ यास पा कुटूं बाची करणे पंचना यासह तहिसलदार यां ना
सादर क न मंजरु करणातील पा

य त ना सानु ह अनुदानाचे वाटप करणे व

िहशे ब सादर करणे.

 पोलीस िवभाग
 आप ी पूव िनयोजन :-
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1. आपातकालीन यव थापनासाठी ते िज

ासाठी विर ठ अिधकारी यां ची नोडल

अिधकारी हणुन नेमणुक करणे.
2. आपतकालीन पिर थतीला सामोरे जा यासाठी तो िज हा,तालुका पातळीवर पोलीस
खा यामिधल अिधकारी व कमचारी यां ची वतं आिण बहु यापक अशी यं णा
बनतेल. िज

ातील सव पोलीस ठाणे व दुर े ाशी संपक साध यािवषयी तपिशल

िनयं ण क ास दे ईल.
3. िज

ातील मह वा या इमाती,संवद
े नशील थानके,र ते,न ा,पुल,पय यी र ते

इ यादीची इंतभुत मािहती संकिलत करतील व दर सहा मिह यांनी याचे
अ ावतीकरण करतील.
4. आप ी यावेळी / पिर थतीत उपयोगी येणा-या मनु यबळ व इतर सं साधनाची
मािहती संकिलत क न दर सहा मिह यां नी अ ावतीकरण करे ल.
5. िज हा पोलीस िनयं रण क व पोलीस दुरसंचार यं णा िनरं तर काय वत व
अ ावत राहील. यासाठी उपाययोजना करणे.
6. शोधकाय आिण सुटकाकाय यासाठी लागणा-या पोलीस खा या या अख यारीत
उपकरणां ची सुस जता व उपल धता अबािधत ठे व यासाठी पुवतयारी करे ल.
7. असामािजक घटकां चा तपशील ठे वतील.
8. िजिवत हानीनंतर विरत कायदे शीर कायवाही कर यासाठी आपतकालीन थळावर
कायरत पोलीस अिधकारी यां ना ठोस िनणय घे ता यावेत यासाठी यो य िदशा िनदश
तयार करावेत.
9. िज

ातील िविवध दुरसंचार यं णेची यो य मािहती संकिलत करणे.

10. आपतकालीन यव थापन योजना िवषयी संबंिधत असले ले तपिशल अ ावत
करे ल.
11. िवभागातील सव अिधकारी व कमचारी यां ना आपतकालीन यव थापन िवषयावर
िशि त करणे.

 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :-
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1. पोलीस िवभागाचे नोडल अिधकारी विरत िज हा आपतकालीन िनयं ण क ात
हजर होतील व िमळणा-या सुचनेनुसार आप या िवभाग

मुखामाफ त कायवाही

करतील.
2. आप ीबािधत े ाम ये वाहतुक सुरळीत राहील व यासाठी यव था करतील.
3. आपतकालीन पिर थतीतील आिण आपातकालीन िशबीरातील लोकां या सुर ेची
यव था करे ल.
4. आपातकालीन सािह यां चे वाहतुक कर यासाठी सुरि तता दान करे ल व आव यक
अस यास मदत करे ल.
5. हानी वण

े ातील वाहतुक सुरि ततेसाठी तसेच मालम े या संर णासाठी बंद

कर याबाबत तालुका/िज हा िनयं ण क ाशी संपक करणे.
6. िज

ातील काळा बाजार करणा-यावर िनयं ण ठे व यासाठी संबंिधत अिधकारी

यां ना मदत करे ल.
7. आपतकालीन

े ातील लोकां चे थलां तर कर यासाठी संबंिधत अिधकारी यां ना

मदत करतील.
8. आप ी

त भागातील चोरी,लुटपाट यावर िनयं ण ठे ऊन कायदा आिण सु यव था

राखेल.
9. तपासणी आिण सुटकाय त मदत करतील.
10.आव यकता नुसार दळणवळणा या सव साधनां चा आिण वाहनां चा वापर क न
संदेश दे याची व मदत पोहचिव याची यव था करे ल.
11. विरल सुचना िमळताच आव यकता भास यास िज हािधकारी यां याकडे
मनु यबळ/साधनां ची मागणी करे ल.
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 आप ीनं तरचे काय :1. आप ीचा

ाथिमक अंदाज घे ऊन

यािवषयी संबंिधत कमचारी यां चेशी

स लामसलत करणे व झाले या नुकसानीचा ाथिमक अहवाल बनिव यास मदत
करे न.
2. आप ी

त भागातील चो-या, लुटपाट यावर िनयं ण ठे वून कायदा आिण यव था

राखेल.
 िज हा पिरषद
मा.अ य

िज हा पिरषद हे िज हा आप ी यव थापन

ािधकरणाचे सहअ य

असुन मु य कायकारी अिधकारी िज.प.हे सदर ािधकरणाचे सद य आहे त. यां नी िज हा
पिरषद या िविवध िवभागां या कामावर िनयं ण व पयवे ण ठे वन
ु आप ीिवषयक िविवध
कामां ची अंमलबजावणी अिधन त यं णेकडू न क न घे णे अपेि त आहे . यानुसार यां नी
िज हा पिरषदचा वतं

कृ ती आराखडा तयार करावा. यां ची

मुख कामे पुढील माणे

असतील.
 लघुपाटबं धारे िवभाग (िज.प.)
 मा सुनपुव आिण आप ीपुव काळात सव जलसा
दु

ां ची तां ि क तपासणी क न

ती, दे खभाल व बळकटीकरणां ची कामे पुण क न घेणे.

 अिधन त सव जलसा

ां ची दै नंिदन तपासणी कामी अिधकारी/कमचारी िनयु त

क न जबाबदारी िन चत करणे.
 सव जलसा

ातील दै िनक पाणी साठा यां या न दी तसेच पुण

आिण पा याचा िवसग सु असले या जलसा

मतेने भरले या

ां ची मािहती िज हा िनयं ण क ात

पुरिवणे.
 जलसा

ातील पा या या िवसग मुळे बािधत होऊ शकणारी घरे व शेती यां या

मालकां ना आव यक पुव सुचना दे णे व यां चे नुकसान होणार नाही याची द ता घे णे.
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 सावजिनक बांधकाम िवभाग (िज.प.)
 अिधन त सव र ते,पुल,मो-या यां ची पुवतपासणी क न आव यक दु ती,
बळकटीकरण , व छता करणे.
 अिधन त सव इमारतीची तपासणी क न आव यक दु

ती,दे खभाल करणे.

िवशेषत: शाळा, दवाखाने, समाज मंिदर इ यादी सावजिनक इमारती सु थतीत
राहतील आिण अितवृ टी/पुर यामुळे ित

त होणार नाही याकडे ल दे णे.

 पुरा या पा यामुळे वाहतुकीस बंद होणारे र ते व पुल यां चा दशक नकाशा तयार
करणे. याम ये पय यी र ते दशिवणे असे पय यी र ते तयार करणे.
 र ते, पुल यां चे संर क कठडे दु

त क न घे णे.

 धो या या िठकाणी आव यक सुचना फलक लावणे.
 आप ी या िठकाणी धोकादायक इमारती, मलबा, कचरा, गाळ हटिव यासाठी
आव यक यं सामु ी, साधनसामु ी व मनु यबळ उपल ध क न दे णे.
 पुरानंतर बािधत घरां या पंचना यासाठी तां ि क अिधकारी उपल ध क न दे ऊन
व तुिन ठ मु यां कन क न घे णे.
 कृ षी िवभाग (िज.प.)
 िज हा अिध क कृषी अिधकारी यां या काय लयाशी सम वय साधुन बािधत शेतीचे
पंचनामे कर याचे काम व तुिन ठपणे पार पाडणे.
 िज हा पिरषद योजनां मधुन आपद

त शेतकरी यां ना मदत पुरिवणे, मागदशन करणे.

 पशुसंवधन िवभाग (िज.प.)
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 पुरबािधत

े ातील मृत जनावरां या साथरोगांवर िनयं ण ठे ऊन उपचार करणे

याकिरता

येक पुर वण गावाकिरता / े ाकिरता अिधकारी /कमचारी अगोदरच

िनयु त क न जबाबदारी िन चत करणे.
 आप ी काळात

येक बािधत गावात पशुिचिक सा क सु करणे व आप ीनंतर

जनजीवन पुवरत होईपयत या िठकाणी िविशष यव था करणे.
 आव यक औषधे, लस यांचा साठा अगोदरच पुरेशा माणात उपल ध क न ठे वणे.
 पावसा याम ये होणा-या जनावरां या

आजाराकिरता लसीकरण व अ य

उपाययोजना पुर वण े ात ाधा याने व काटे कोरपणे राबिवणे.
 पुरबािधत े ातील जनावरां न तातडीने चारा उपल ध क न दे णे व यां चे वाटपाची
यव था करणे.
 आरो य िवभाग (िज.प.)
 पुर वण

े ातील सव

ाथिमक आरो य क , उपक

येथे अनुभवी व काय म

अिधकारी /कमचारी पुणवेळ उपल ध ठे वणे.
 साथीचे रोग, दुिषत पा यामुळे होणारे रोग तसे च पुर पिर थतीत यावयाची काळजी
याबाबत सव पुरबािधत गावात िशबीर घे ऊन समाज बोधन करणे.
 आव यक लस, औषध व साधनसामु ी पुरेशा माणात आगाऊ उपल ध क न
ठे वणे.
 गाविनहाय

णवािहका िन चत क न ठे वणे.

 गाविनहाय आरो यसेवक व अ य िशि त कमचारी यां ची िनयु ती क न जबाबदारी
िन चत क न ठे वणे.
 सामािजक सं था, खाजगी य त चे सहकाय आव यकतेनस
ु ार घे णे.
 आरो य िवभाग
(अिध ठाता, शासकीय वै कीय महािव ालय व
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णालय /िज हा आरो य अिधकारी)

 आप ी पूव िनयोजन :1. आपतकालीन यव थापनासाठी ते िज

साठी विर ठ अिधकारी यांची नोडल

अिधकारी हणुन नेमणुक करतील.
2. आपतकालीन यव थापनात आरो य िवषयक वतं

िनयोजन व

थम

ितसाद

दलाचे आव यक मािहतीसिहत सुिचकरण करणे.
3. म यवत आरो य क
दे वाणघेवा

(िज हा

णालय) यां या िनयं ण क ाशी मािहतीची

कर याची रचना.

4. जीवा यक औषधी, लसी आिण िकटक नाशकांची िनयिमत उपल धता ठे व यासाठी
िनयोजन.
5. वाहनां ची व संबंिधत सािह यां ची दे खभाल उदा.ऍ़ युल स, जीप, जनरे टर इ यादी.
6. आिणबाणी या पिर थतीम ये अिधकारी /कमचारी यां ची पुनिवभागणी क न
कामाचे वाटप कर यासाठी िनयोजन.
7. खाजगी यवसाय करणारे डॉ टस अथवा वै कीय सोयी सुिवधा यांची यादी करणे.
8. आप ीची सव ण कर यासाठी आव यक साधनसामु ी व मनु यबळाची यव था
व यासाठी िनयोजन.
9. िफरते दवाखाना याकिरता िनयोजन.
10.आप ीम ये वेगवे या गावां म ये काम करणा-या वै कीय सेवां ची मािहती असणे.
11. आप ीम ये व यानंतर उ वणा-या सं सगज यरोग व उपाय या मािहतीचा

सार

कर यासाठी िनयोजन.
12. सव कमचारी यां ना आपतकालीन यव थापन िवषयावर िशि त करणे.
13. र तपेढी /र तदा यां चे प े दुर वनी
करणे.
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मां क इ यादीची सिव तर मािहती संकिलत

14. आपतकाल म ये सव कमचारी यां याम ये जाग कता व सेवाभाव असावा.
यासाठी िविवध काय मां ची रचना करणे.
15. डी.एम.डी.ना थमोचार िवषयक िश ण दे णे.
16. आप ी

त योजने यावेळी वै कीय उपचारासाठी लागणा-या उपकरणांची

उपल धता क न दे यासाठी कृ तीशील योजना तयार करणे.
17. आिणबाणी पिर थतीत आव यक असणा-या उपकरणां ची उपल धता हो यासाठी
िविवध सरकारी योजना,खाजगी डॉ टर /खाजगी

णालय कवा घटकां शी सम वय

िनम ण करणे.
18. आरो य क ाम य ◌े/ णालयम ये उपल ध असले ली सव उपकरणे, यं े उदा.
ऍ़ युल स, जीप, जनरे टर इ यादी सु थतीत व चालु

थतीत आहे त कवा नाही ते

पाहणे .
 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :1. िवभागाचे नोडल अिधकारी विरत िज हा आपतकालीन िनयं ण क ात हजर
होतील. िमळणा-या सुचनेनस
ु ार आप या िवभाग मुखमाफत कायवाही करतील.
2. आपत
3. आप ी

त े ात त परतेने थमोपचार क े उभारणे व काय वत करणे.
तांसाठी उपचार क ाम ये िनयं ण क

काय वत करणे व यानुसार

दुरसंचार यव था अखंडपणे चाली राहील याची द ता घे णे.
4. उपल ध असले या मह वा या औषधी,जीवनाव यक औषधी,िकटकनाशके इ यादी
पुरेशा मा ेत अस याची खा ी क न घे णे आिण आव यकता भास यास
िज

ाकडू न जादा पुरवठा हो यासंबंधी संपक करणे.

5. आिणबाणी या कामासाठी थािनक डॉ टर व कवा थािनक वयंसेवक संघ टीत
क न यां ची मदत घे णे.
H:\अमरजीत 2016\wardha sop-2016.doc - 33 -

6. र तदानासाठी आिधच तयार केले या यादी माणे र तदा यां शी संपक करणे.
 आप ी नंतरचे काय :1. आपकालीन पिर थती नंतर या कामासाठी िफरते दवाखाने काय वत करणे.
2. जखमीवर थमोपचार करणे आिण गंभीर जखमी य तीनं◌ा जवळ या दवाखा यात
कवा ाथिमक आरो य क ात हलिवणे.
3. आपतकालीन े ात विरत औषधां चा पुरेसा साठा पाठिवणे.
4. आप ी

त

े ासाठी िज

ाकडू न कवा िज

झाले या कमचारी यां ची आपात

ा बाहे न अितिर त उपल ध

त े ात कवा उपचार क ात नेमणुक करणे.

5. रोगां चा ादुभ व होऊ नये हणुन आव यक कायवाही करणे.
6. गंभीर जखमी लोकांना दवाखाना म ये हलिवणे.
7. मृत पावले या य त चे िनयमानुसार विरत शविव छे दन करणे.
8. आप

त

े ातील अ न खा यालायक व पाणी िप यायो य अस याची खा ी क न

घे णे.
 महारा

जीवन ािधकरण महामं डळ
(कायकारी अ भयता)

 आप ी पूव िनयोजन :1. आपतकालीन यव थापनासाठी ते िज

ासाठी विर ठ अिधकारी यां ची नोडल

अिधकारी हणुन नेमणुक करतील.
2. आप ीम ये नेहमीची पाणी पुरवठा योजना बंद पड यास पय यी िप या या पा याचा
पुरवठा कर याची योजना तयार करणे.
3. िज

ातील सव गावां म ये उपल ध पाणी पुरव

संकिलत करणे.
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ा या साधनां ची सिव तर मािहती

4. ता काळ आिण ता पुरता पाणी पुरवठा उपल ध क न दे यासाठी शासकीय अथवा
खाजगी ट ँकरची योजन करणे.
5. आप ी या वेळी वीज पुरवठा खंडीत हो याची ल ात घे ऊन वीज पुरव
पय यी यव था व पाणी पुरव

ासाठी

ाची योजना आखणे.

 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :1. िवभागाचे नोडल अिधकारी विरत िज हा आपतकालीन िनयं ण क ात हजर
होतील व िमळणा-या सुचनेनस
ु ार आप या िवभाग

मुखां माफत कायवाही

करतील.
2. पा याची टाकी, पा याचे पंप आिण पाणीसाठी, पा याची साधने याची तपासणी
करणे.
3. आप ीमुळे िनयिमत पाणी पुरव

ाची योजना िव कळीत झाली /बंद पडली तर

पय यी पाणी पुरवठा योजना काय वीत करणे.
4. पा याचा पुरवठा करणा-या पाईपची नासधुस अस यास ताबडतोब यां ची दु ती
करणे.
5. आप ी

त भागात सुरि त िप याचे पाणी उपल ध करणे.

6. िव त
ु पुरवठा खंडीत झाला असेल तर िव त
ु पुरवठा िनयिमत कर यासंबध
ं ी संपक
करणे.
 आप ी नंतरचे काय :1. शोध व सुटका काय साठी िवभागाला नेमन
ु िदले ली कामे करणे.
2. मदत काय साठी मनु यबळ व संसाधने उपल ध करणे.
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3. आपतकालीन

े ातील जनजीवन साम य व पुवरत हो यासाठी अिधकारी यां ना

मदत करतील.
 पाटबं धारे िवभाग
(कायकारी अ भयता)
 आप ी पूव िनयोजन :िज हा आप ी यव थापनसाठी जल सचन िवभागाने खालील कृ ती करावी.
1. आपतकालीन यव थापनासाठी ते िज

ासाठी विर ठ अिधकारी यां ची नोडल

अिधकारी हणुन नेमणुक करतील.
2. िज

ातील पाणी साठे व संबंिधत यव थापनासाठी िवभागाचा वतं िनयं ण क

उभारणे व काय वत करणे.
3. िज

ातील सव पाणी सा

ां या थळी िनयु त अिधकारी/कमचारी दुरसंचारा या

साधनां माफत िनयिमत व अखंडपणे िवभागा या िनयं ण क ाशी संपक त
राह यासाठी िनयोजन व यव था करणे.
4. आपतकालीन यव थापनसाठी आव यक मनु यबळ साधने यां ची िव तुत मािहती
संकिलत करणे व दर सहा मिह यां नी याचे अ ावतीकरण करणे.
5. िज

ातील जल सचन संबंिधचे घटकां ची िव तृत मािहती ठे वणे.

6. िज

ातील सव संपक र ते गावे आिण पुर वण थळे यां ची िव तृत मािहती तयार

करणे.
7. मो

ा पा या या सा

ाला जर काही गळती िनम ण झाली तर यासंबंधी विरत

करावया या कृ तीची मािहती तयार करणे.
8. सव कमचारी यां ना आपतकालीन यव थापन िवषयावर िश ण दे णे.
9.

येक मो

ा जलसा

ासाठी भावीपणे िनयं ण क राबिवणे.

10.दळणवळण /दुरसंचारासाठी पुरेसे आिण आधुिनक उपरकरणे उपल ध करणे.
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11. साधारण पिर थतीम ये तलाव,नदी िकनारा कालवा कवा तलावाकडे जाणारे र ते
इ यादीची वेळोवेळी िवशेषत: पावसाळा सु हो याआधी तपासणी करणे.
12. िविवध जलसा

ात सुरि त पा याची पातळी ठे व यासाठी जर सा

िनगत कर याची गरज अस यास अथवा जलसा

ा या

ातुन पाणी

मतेपे ा जा त पाणी

साठव याची य यता अस यास तशी मािहती विरत संबंिधत तालुका िनयं ण क
व िज हा िनयं ण क ास दे याची तयारी करणे.
 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :1. िवभागाचे नोडल अिधकारी विरत िज हा आपतकालीन िनयं ण क ात हजर
होतील व िमळणा-या सुचनेनस
ु ार आप या िवभाग मुखां माफत कायवाही करतील.
2. कुशल य तीकडू न धरणे, तळे , कालवे इ यादीची

थतीिवषयीचे वारं वार अहवाल

घे णे.
3. अिधकृ त स म अिधकारी यां या मदतीने पाणी सोडावयाचे कवा नाही याचा िनणय
घे णे याचबरोबर िज हा व तालुका िनयं ण क ाला सुचना दे णे.
4. तलावा या रचनेत िलकेजमुळे कवा पा या या ओ हरफलोमुळे काही हानी पोहचली
अस यास पय यी सुरि ततेची कायवाही करणे.
5. पा याची पातळीची वाढ कवा घट या िवषयीची मािहती यो य प दतीने पाठिव याची
रचना करणे ती मािहती िज हा िनयं ण क यां ना पुरिवणे.
6. मो

ा व म यम

मते या पाणी सा

ा या िठकाणी स म अिधकारी कमचारी

यां चेमाफत िवशेष ल ठे वणे.
7. या िठकाणी आव यकता आहे अशा िठकाणी शोध आिण सुटका मोिहमेकिरता
पाणी उपस याकिरता पंप, जनरे टस, क, बु डोजर, ए सकॅ हे अस, बोट इ.ची सोय
करणे.
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1. त

कुशल अिधकारी यां या मदतीने पाणी सा

ा या

थतीसंबंिध अचुक िचत

िमळिवणे व ाथिमक अहवाल तयार करणे.
2. अिधकारी पातळीव न कुठ याही पाणी सा

ाला िलकेज अथवा ओ हरफलो नाही

याची खा ी करणे.
3. अिधक असले ला पाणी साठा स म अिधकारी यां या पाहणीनंतर िनगत करणे.
4. शोध व सुटका मदतकाय साठी संबंिधतां ना मदत करणे.
5. जर एखा ा िठकाणी ओ हरफलो कवा िलकेज आढळ यास विरत कायवाही करणे
यायोगे कुठ याही कारची हानी टाळता येईल.
6. तालुका आिण िज हा िनयं ण क ाला

येक सा

ागिणक पा याची पातळी आिण

थती यािवषयी मािहती वेळोवेळी दे त राहणे.
7. जर िप याचे पाणी जल सचन योजनेमधुन पुरिव यात आले असेल जर िप या या
पा याची वाहतुक कर याची काळजी यावी.
8. आपातकालीन े ातील जनजीवन सामा य व पुववत हो यासाठी संबंिधत अिधकारी
यां ना मदत करतील.
 सावजिनक बांधकाम िवभाग
(अिध षक अ भयता)
 आप ी पूव िनयोजन :िज हा आप ी यव थापनाची सावजिनक बां धकाम िवभागाने खालील कृ ती
करावी.
1. आपतकालीन यव थापनासाठी ते िज
अिधकारी हणुन नेमणुक करतील.

H:\अमरजीत 2016\wardha sop-2016.doc - 38 -

ासाठी विर ठ अिधकारी यां ची नोडल

2. िज

ातील सव र ते (चे नेज नंबर सिहत), पुल, धरणे सावजिनक सोयी /सुिवधा

पुरिवणारे थानके इ या दची िव तृत मािहती व सां यकी संकिलत करणे व याचे
दर सहा मिह यां नी अ ावतीकरण करणे.
3. आपतकालम ये आव यक असणा-या इमारती, वाहने, यं े इ.ची िव तृत मािहती
ठे वणे ते नेहमी सुस ज राह यासाठी िनयोजन करणे.
4. िज

ातील सव े ाचे नकाशे, याम ये िविवध सां यकीय मािहती असेल.

5. सव गावांपयत पोहचणारे र ते व पय यी र ते इ.सिहत स ा थतीची मािहती ठे वणे.
6. कुठ याही बां धकामात भुकंप व च ीवादळ
संबंिध या िनयमां चे पालन होते आहे

ितरोधक सािह याचा वापर व या

कवा नाही याची अ यंत गंभीरपणे

अंमलबजावणी करणे.
7. सावजिनक बां धकाम िवभागाने वेळोवेळी मह वाचे

थानके िनवास थाने उं च

इमारती इ.ची पाहणी करणे िवशषत: पावसा यापुव .
8. अपघात वण र ते,पुल इ यािदचे िनिर ण व सुरि तते या दृ टने योजना करणे.
9. आिणबाणी या संगी यां ची दु

ती कर याची योजना तयार करणे.

10.आिणबाणी या वेळी उपयोगात येणारे खा याची प े उदा.बु डोजस, ॅ टर, वॉटर
ट ँकर, डं पस, अथमु हस, ए सकॅ हे टर, िडवॉट रग, पंप , जनरे टर, कटस, ी कटस,
ल ॅडस, रो स, फलड लाईट शो, वे स, हॅ सेस, हॅमस, आर.सी.सी. कटस यांची िनगा
राखणे आिण दर तीन मिह यां नी ती चालू थतीत आहे त याची खा ी क न घे णे.
11. आप ीम ये यां ची हानी होऊ शकते अशा सावजिनक वापरात /उपयोगात येणा-या
थळां ची / इमारत ची यादी तयार करणे आिण अशी हानी टाळ यासाठी आिधच
यो य ती उपाय योजना करणे.
 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :-
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1. िवभागाचे नोडल अिधकारी वरीत िज हा आपातकालीन िनयं ण क ात हजर
होतील तसे च िमळणा-या सुचनेनुसार आप या िवभाग

मुखामाफत कायवाही

करतील.
2. सव कमचारी आप या मु यालयात कामावर हजर आहे त याची खा ी करणे.
3. सावजिनक बांधकाम िवभागाकडू न अपे ीत असले ली सव कामे करणे.
4. शोध व सुटका काय त होणा-या अडचणी /अडथळे यु दपातळीवर दुर करणे.
5. आपत

तां ना शोध व सुटकेसाठी िड.एम.टी. यां ना मदत करणे.

 आप ी नंतरचे काय :1. मदतकाय साठी यणा-या अडचणी व अडथळे यु दपातळीवर दुर करणे यासाठी
यो य या सुिवधा / यव था दान करणे.
2. आपतकालीन योजनेसाठी लागणारे मनु यबळ व संसाधने उपल ध करणे.
3. डी.डी.एम.पी.म ये अंतभुत असणा-या योजना काय वत करणे.
4. िज हा

शासनाला हानीचे सव ण कर यासाठी तां ि क कमचारी यां ची सेवा

उपल ध क न देणे.
5. आप ी

त े ाचा ाथिमक अहवाल तयार करणे.

6. िव त
ु ,पाणी, व छतागृहे यां ची ता पुर या िनवा-या या िठकाणी सोय करणे.
याबरोबर ता पुर या िनवा-या या िठकाणी जाणा-या र यां चे िनिर ण करणे आिण
जर आव यकता भासली तर दुर ती करणे.
 महारा

रा य िवतरण कंपनी मय िदत
(अिध क अ भयता)

 आप ी पूव िनयोजन :-
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िज हा आप ी

यव थापन योजना अंतगत महारा

रा य िवतरण

कं.मय िदत आिण उज िवभागाने खालील कृ ती करा यात.
1. आपतकालीन यव थापनासाठी ते िज

ासाठी विर ठ अिधकारी यां ची नोडल

अिधकारी हणुन नेमणुक करतील.
2. आपतकालीन यव थापनासाठी आव यक मनु यबळ साधने यां ची िव तृत मािहती
संकिलत करणे.
3. यां या अिधकार

े ात येणा-या इमारती, वाहने आिण उपकरणे यां ची िव तृत

मािहती तयार करणे व दर सहा मिह यां नी यां चे अ ावतीकरण करणे.
4. पावर टे शन, सब टे शन, िफडस, ा सफारमस आिण मु य िव त
ु लाईन यांची
मािहती दशिवणारा नकाशा तयार करणे.
5. िवजेवर आधािरत सां डपाणी यव थापन, रे वे थानक, बस थानक, िवमानतळ,
मो याची मह वाची दवाखाने इ यादी मह वा या िठकाणांची िव त
ु पुरवठा व यं णा
दर तीन मिह यां नी तपासणे व या अबािधत राहतील यासाठी िनयोजन
6. आप ी या काळात दु

ती कवा बदल कर यासाठी यो य योजना आखणे .

7. हानी वण पावर टे शनस, सब टे शनस इ यादीची दर तीन मिह यांनी तपासणी
करणे.
8. यावेळेस िव त
ु लाईनची मोडतोड होईल अशा पिर थतीत पोल, िड.पी.,
ा सफामर इ.चा पुरवठा करणेसाठी िनयोजन.
9. ता पुर या काळासाठी िव ुत पुरवठा पुवरत कर यासाठी लागणा-या उपकरणां ची
अथवा साधानां ची विरत उपल धता कर यासाठी यो य ती कृ ती योजना करणे.
10.जे आप ी

त नाहीत अशा िज

ातुन तं

तसे च सािह य उपल ध करणे.

11. आिणबाणी या काळात उपयोगात येणारे या या अिधकारातील बु डोजस,
ॅ टस,अथमु हस, ए सकॅ हे टर, जनरे टर, लड
ँ स, फलड, लाईट शॉवे स, हॅमस,
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इ.ची यां ची िनगा राखणे आिण दर तीन मिह यां नी ती चालू थतीत आहे त याची
खा ी क न घे णे.
12. िवभागा या सव अिधकारी,कमचारी यांना आपतकालीन यव थापन िवषयावर
िशि त करणे.
 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :1. िवभागाचे नोडल अिधकारी वरीत िज हा आपातकालीन िनयं ण क ात हजर
होतील तसे च िमळणा-या सुचनेनुसार आप या िवभाग

मुखामाफत कायवाही

करतील.
2. िज हा िनयं ण क ाशी मदत कर याकिरता विरत संपक करणे.
3. सव कमचारी व िवभाग संपक अिधकारी िज हा िनयं ण क ात मु यालयात
कामावर हजर आहे त याची खा ी करणे.
4. डी.डी.एम.पी.म ये अंतभुत असणा-या योजना काय वत करणे.
5. आपत

त े ात िव त
ु पुरवठा खंडीत झाला तर विरत तो सुरि तपणे सु करावा.

6. िवभागाचा ता पुरता िनयं ण क

थापन करणे यायोगे मािहतीची देवाणघेवाण

होईल.
 आप ी नंतरचे काय :1. शोध आिण सुटका काय साठी मदत करणे.
2. आपतकालीन योजनेसाठी मनु यबळ व संसाधने उपल ध करणे.
3. खंडीत झालेला िव त
ु पुरवठा श य ितत या लवकर सुरि तपणे सुरळीत करणे
आिण याचा आढावा घेणे.
4. आपतकालीन योजनाकिरता याला उपल ध क न िदले ली मदत व मनु यबळ यांची
अ यंत काळजीपुवक योजना क न उपयोग क न घे णे.
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5. यां या अिधकार

े ात झाले या हानीचा ाथिमक सव ण अहवाल तयार करणे

आिण तालुका अथवा िज हा िनयं ण क ाला पाठिवणे.
6. िज हा िनयं ण क ास कुठ याही पिर थतीत िव त
ु पुरवठा खंडीत होणार नाही
यां ची काळजी घे णे.
7. िज हा िनयं ण क , दवाखाना, िनवारा, जेल, पोलीस

टे शन,िवमानतळ,

बस थानक इ.िठकाणी आव यक अस यास डी.जी.सेट चा वापर क न ता पुरता
िव त
ु पुरवठा करणे.
8. कृ ती योजनेत अंतभुत असले ले आिणबाणीचे दु

तीचे काय विरत हाती घे णे.

 दुरसंचार िवभाग
(उपिवभागीय अिधकारी)
 आप ी पूव िनयोजन :िज हा आप ी यव थापन योजनेचा एक भाग हणुन यां या अिधकार
े ात /िज

ात येणा-या दुरसंचार यं णेसंबंधी वतं

योजना तयार करतील. यासाठी

खालील बाब चा िवचार करावा.
1. आपतकालीन यव थापनासाठी ते िज

ासाठी विर ठ अिभयंता यांची नोडल

अिधकारी हणुन नेमणुक करतील.
2. आपतकालीन

यव थापनासाठी आव यक मनु यबळ,दुरसंचार क ,टे िलफोन

लाईन,हॉट लाईन, टे ले स लाईन,माय ो वे ह टॉवस यां ची सां यकीय मािहतीसिहत
दशिवलेला नकाशा,साधने यां ची िव तृत मािहती संकिलत करणे व दर सहा
मिह यां नी यां चे अ ावतीकरण करणे.
3. िज हा िनयं ण क , रे वे थानक, बस थानक, िवमानतळ, मो याची मह वाची
िठकाण, थलसेना, वायुसेना, नौसेना, िव त
ु गृह , जेल पोलीस टे शन, दवाखाना /
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णालय, मह वाची औ ोिगक क

आिण इतर दळणवळणाची साधने याची

सिव तर मािहती व या या दुरसंचार संपक अखंड राहील यासाठी यव था करणे.
4. खाजगी

े ातील दुरसंचार सेवा पुरिवणा-या सं था /उ ोगसमूह क न यां या

यं णेची मािहती ठे वणे व आपतकालात यां ची मदत घे यासाठी िनयोजन करणे.
5. आिणबाणी या पिर थतीत बाजू या िज

ातुन (जी आप ी

त नाहीत) तं

कवा

इतर कमचारी वाहने इ. िमळिव यासंबंिधची योजना तयार करणे.
6. िवभागा या सव कमचारी यांना आपतकालीन यव थापन िवषयावर

िशि त

करणे.
 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :1. िवभागाचे नोडल अिधकारी वरीत िज हा आपातकालीन िनयं ण क ात हजर
होतील तसे च िमळणा-या सुचनेनुसार आप या िवभाग

मुखामाफत कायवाही

करतील.
2. सव कमचारी मु यालयात कामावर हजर आहे त याची खा ी करणे.
3. आपत

त भागात बंद झाले ले दुरसंचार यं णा त परतेने दु

त करणे.

4. डी.डी.एम.म ये अंतभत असणा-या योजना काय वत करणे.
5. यां या काय लयात ता पुरता िनयं ण क

थापन करणे. यायोगे मािहतीची दे वाण-

घे वाण होईल.
 आप ी नंतरचे काय :1. िज हा संपक अिधकारी यां या सव सुचनांचे पालन करणे.
2. शोध आिण सुटका काय साठी याला नेमन
ु िदले ले काम करणे.
3. आपतकालीन योजनां साठी मनु यबळ व संसाधने उपल ध करणे.
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4. खंडीत झाले ली टे लीफोन सेवा श य ितत या लवकर परत सुरळीत करणे आिण
याचा आढावा घे णे.
5. टे लीफोन िवभागाचे अिधकारी अथवा म यवत िनयं ण क ाशी संपक क न यं े
उपकरणे,वाहने मनु यबळ,तं

इ.िमळिवणे

यां यामुळे खंडीत टे लीफोन सेवा

सुरळीत करता येईल.
6. आपतकालीन योजनाकिरता याला उपल ध क न िदले ली बाहे रची मदत व
मनु यबळ यां चा काळजीपुवक उपयोग क ण घे णे.
7. या या अिधकार

े ात झाले या हानीचा ाथिमक सव ण अहवाल तयार करणे

आिण िज हा िनयं ण क ाला पाठिवणे.
8. िज हा िनयं ण क , दवाखाना, िनवारा, जेल, पोलीस

टे शन, िवमानतळ,

बस थानक इ.िठकाणी आव यक अस यास िड.जी.से टचा वापर क न ता पुरता
दुर वनी सेवा उपल ध क न देणे.
9. आपतकालीन े ातील जनजीवन सामा य व पुवरत हो यासाठी संबंिधत अिधकारी
यां ना करतील.
 कृ िष िवभाग
(िज हा अिध क,कृ िष अिधकारी)
 आप ी पूव िनयोजन :िज हा आप ी यव थापन योजनेचा एक भाग हणुन कृ िषसं बंिध आपतकालीन
ितसादसाठी वतं

योजना करतील.

1. आपतकालीन यव थापनसाठी ते िज

ासाठी विर ठ अिधकारी यांची नोडल

अिधकारी हणुन नेमण
ु क करतील.
2. आपतकालीन यव थापनासाठी आव यक मनु यबळ, साधने यां ची िव तृत मािहती
संकिलत करणे व दर सहा मिह यां नी याचे अ ावतीकरण करणे.
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3.

येक गावातील जल सचना या

ोतां ची व जिमनीविरल खोल पृ ठ भागांची जेथे

जा त माणात पाणी साचु शकते अशा भागां ची मािहती ठे वणे.
4. यदाकदािचत िपके व कृ िष मालम ा यां चे नुकसान झाले अस यास
आ थकदृ

यांची

ा पुन थापना कर यासाठी लागणारी यं े अथवा उपकरणे यांची विरत

उपल धता क न दे यासाठी योजना तयार करणे.
5. आिणबाणी या पिर थतीत बाजु या िज

ातुन मनु यबळ,(तं

,

शासकीय

कमचारी) वाहने व साधने इ.िमळिव यासंबंिधची योजना तयार करणे.
6. िज

ातील िविवध िपकां या लागवड े ाची मािहती व सां यकी ठे वणे.

7. सव कमचारी यां ना आपतकालीन यव थापन िवषयावर िश ीत करणे.
 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :1. िवभागाचे नोडल अिधकारी वरीत िज हा आपातकालीन िनयं ण क ात हजर
होतील तसे च िमळणा-या सुचनेनुसार आप या िवभाग

मुखामाफत कायवाही

करतील.
2. सव कमचारी मु यालयात कामावर हजर आहे त याची खा ी करणे.
3. शोध व सुटका काय साठी याला नेमन
ु िदले ले काम करणे.
4. िज हा आप ी यव थापन योजनाम ये अंतभुत असणा-या योजना काय वत करणे.
5. आपतकाल िवभागाचा ता पुरता िनयं ण क

थापन करणे. यायोगे मािहतीची

दे वाण-घे वाण होईल.

 आप ी नंतरचे काय :1. मदत काय साठी याला नेमन
ु िदले ले काय करणे.
2. आपतकालीन योजनासाठी मनु यबळ व संसाधने उपल ध करणे.
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3. िपके वाहु न गेली आिण खुप मो

ा

माणावर पाणी साठू न रािहले आहे अशा

पिर थतीत आव यक या उपकरणासिहत डी.एम.टी.ना या भागात पाठिवणे.
ाधा य

माने ती

त े ात मानीव जीवन लवकरात लवकर कसे सुरळीत होईल

याची द ता घे णे.
4. आपतकालीन योजनाकिरता याला उपल ध क न िदले ली बाहे रची मदत व
मनु यबळ यां ची अ यंत काळजीपुवक योजना क न उपयोग क न घे णे.
5. िपकां या हानीचा व खरडू न गेले या जमीन

े ाचा

ाथिमक सव ण अहवाल

तातडीने तयार करणे आिण तालुका अथवा िज हा िनयं ण क ाला पाठिवणे.
 पशुसंवधन िवभाग
(िज हा पशुसंवधन अिधकारी)
 आप ी पूव िनयोजन :1. िज हा आप ी

यव थापन योजनेचा एक भाग

हणुन पशुसवंधन िवभागाची

आपतकालीन ितसादसाठी वतं योजना करतील.
2. आपतकालीन

यव थपनासाठी िज

ाकिरता विर ठ अिधकारी यां ची नोडल

अिधकारी हाणुन नेमणुक करतील.
3. आपतकालीन यव थापनासाठी आव यक मनु यबळ,साधने यां ची िव तृत मािहती
संकिलत करणे व दर सहा मिह यां नी यां चे अ ावतीकरण करणे.
4. मह वाची पशुधन िवकास व उपचार क , पशु वै कीय महािव ालये,

िश ण

क ात पुरिव या जाणा-या सुिवधां ची मािहती.
5. पशुधन क

आिण पशु वै कीय सेवा खंडीत झाली अस यास ती पुववत

कर यासाठी कवा पय यी यव था कर यासाठी कृ ती योजना तयार करणे.
6. आपतकालात बाजू या िज

ातुन (जे आप ी

त नाहीत) तं

कमचारी, वाहनासिहत िमळिव यासंबंिधची योजना तयार करणे.
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व

शासकीय

7. जनावरां या उपचारासाठी लागणारे आव यक ते औषध, लस कवा इतर पदाथ
/साधनसामु ी यां ची उपल धता राहील यासाठी िनयोजन करणे.
8.

येक आपालकालम ये पशुधन
सुरि त

थलां तिरत कर यासाठी

येक गाव तरावर

े / थान सुिन चत करणे व यासाठी पुरेसा चारा /पशुखा ,पाणी इ.साठी

िनयोजन करणे.
 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :1. िवभागाचे नोडल अिधकारी वरीत िज हा आपातकालीन िनयं ण क ात हजर
होतील तसे च िमळणा-या सुचनेनुसार आप या िवभाग

मुखामाफत कायवाही

करतील.
2. आपत

त

े ातील पशुधनास सुरि त थळी हलिवणे व यां ना आव यक उपचार

सेवा दान करणे.
3. आपतकालम ये पशुधनाची हानी होणार नाही कवा कमीत कमी हानी हाईल यांची
द ता घे णे.
4. सुरि त थळी थलां तिरत केले या पशुधनास पाणी चारा,पशुखा

इ.ची यव था

करणे.
5. िज हा आप ी यव थापन योजनामधे अंतभुत असणा-या योजना काय वत करणे.
6. यां या काय लयात ता पुरता िनयं ण क

थापन करणे.

या योगे मािहतीची

दे वाण-घे वाण होईल.

 आप ी नंतरचे काय :1. आपतकालीन योजनासाठी मनु यबळ व संसाधने उपल ध करणे.
2. मृत पशुंची सुरि तपणे व िनयमानुसार िव हे वाट त परतेने लावणे. जेणेक न
रोगराईचा ादुभ व होणार नाही.
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3. जनजीवन पुववत कर यासाठी आव यक ते उपाय करणे.
4. जखमी जनावरां वर उपचार कर याची यव था करणे.
5. संसगज य रोग फैलणार नाहीत

यासाठी लसीकरण करणे,फवारणी करणे

इ.तातडी या उपाययोजना करे ल.
6. पशुधन मंडळाचे रा य संचालक कवा िज हा पंचायत अिधकारी अथवा म यवत
िनयं ण क ाशी संपक क न यं

आिण उपकरणे, वाहने, मनु यबळ, तं

इ.िमळिवणे यां यामुळे पशुधन िवषयक काय सुरळीत करता येईल.
7. आप ीकाळात झाले या पशुधन हानीचे सव ण करणे व अहवाल सादर करणे.

 महारा

रा य माग पिरवहन महामं डळ
(आगार यव थापक)

 आप ी पूव िनयोजन :िज हा आप ी

यव थापन योजनेचा एक भाग

महामंडळा यां नी यां या अिधकार

े ात/िज

हणुन रा य पिरवहन

ात येणा-या वाहतुकीिवषयी

वतं

योजना तयार करताना खालील बाब चा िवचार करावा.
आपतकालीन यव थापनासाठी ते िज

ासाठी विर ठ अिधकारी यां ची नोडल

अिधकारी हणुन नेमणुक करतील.
1. आपतकालसाठी ठरािवक वेळेस व ठरािवक िठकाणी िकती बसे स उपल ध होऊ
शकतात. याची मािहती विरत उपल ध होऊ शकेल अशी यव था तयार करणे.
2. आपतकालात बस गा

ां साठी इंधनाची

बाब साठी िनयोजन.
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यव था व

या सलं नीत आ थक

3. आपातकालसाठी बसेस

यितिर त इतर वाहने (ऍ़ युलं स, वॉटर

ँकर) व

साधनसामु ी याची मािहती संकिलत करणे व ती दर सहा मिह यांनी अ ावत करणे.
तसे च िह साधनसामु ी नेहमी सुस ज राह यासाठी िनयोजन करणे.
4. पाणी पुरवठा,िनयं ण क ,दवाखाने,सां डपाणी योजना, रे वे थानक, बस थानक,
िवमानतळ, मो याची मह वाची िठकाण, थलसेना,वायुसेना, नौसेना संवद
े निशल
िठकाण,िव त
ु गृह ,

जेल,

पोलीस

टे शन,

◌ाह वाची

औ ोिगक

क ,

दळणवळणाची साधने व यां ना जोडणारे र ते यांची सिव तर मािहती ठे वणे.
5. वाहतुक सेवा िव कळीत झा यास दु

ती कवा पय यी यव थे साठी योजना करणे.

6. सव कमचारी यां चे आपतकालीन यव थापन िवषयावर

िश ण करणे. यां ना

वाहतुकी या पय यी यव थाबाबत सिव तर मािहती दे णे.
7. आिणबाणी या पिर थतीत बाजु या िज
बसेस,तं

, अध तं

ातुन (जी आप ी

त नाहीत) ता पुरते

िमळिव यासंबंिधची योजना तयार करणे.

8. आिणबाणी या काळात आव यक ितत या माणात इंधनाची यव था करणे.
9. आिणबाणी या वेळी उपयोगात येणारे ,वाहु न दु

ती उपकरण, बु डोजस, वॉटर

ट ँकस, अथमु हस, पासल हॅन जनरे टस, लड
ँ स, रो स

लड लाईट, शॉ वे स,

हॅ से स, हॅमस, सुस ज थतीत ठे व यासाठी िनयोजन.
 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :1. िवभागाचे नोडल अिधकारी वरीत िज हा आपातकालीन िनयं ण क ात हजर
होतील तसे च िमळणा-या सुचनेनुसार आप या िवभाग

मुखामाफत कायवाही

करतील.
2. मु य बस थानकात ता पुरते िवशेष िनयं ण क

आिण मािहती क

करणे.
3. सव कमचारी कामावर हजर आहे त याची खा ी करणे.
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काय वत

4. िज हा आप ी यव थापन योजनाम ये अंतभुत असणा-या योजना काय वत करणे.
5. वादळ कवा सव पुर

त पिर थती या संबंिधची अिधकृ त धो याची सुचना ा त

झा यास वासी असले या बसेस डे पो या बाहे र जाणार नाही याची काळजी यावी.
तसे च जे वासी घरी पाहे चू शकले नाहीत यां या सुरि ततेसाठी यव था करावी.
6. हानी वण े ातील लोकां ना सुरि त थळी थलां तर कर यासाठी मुबलक बसेसची
उपल धता करणे.
7. चालक / वाहक यां चे मदतीने माग विरल धो याचे सुचनेचे िनरोप पाठिव यासाठी
शासनास मदत करे ल.
 आप ी नंतरचे काय :1. शोध आिण सुटका काय साठी मदत करणे.
2. आपतकालीन म ये सापडले या लोकां ची िनवा-याचे िठकाणी कवा सुरि त थळी
वाहतुक करणे.
3. आपतकालीन योजनासाठी मनु यबळ व संसाधने उपल ध करणे.
4. सुरि तते या कारणा तव बंद कर यात आले या बस सेवा लवकरात लवकर सु
करणे.
5. यां या अिधकार े ात झाले या हानीचा ाथिमक सव ण अहवाल तयार करणे.
6. बस डे पोमिधल या या ता यात असले या नादुर त वाहनां ची दु

ती त परतेने

करतील.
7. मदत काय त येणा-या अडचणी दूर कर यासाठी व मदत काय साठी मदत करतील.



ादे िशक पिरवहन अिधकारी
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(सहा यक

ादे िशक पिरवहन अिधकारी)

िज हा आप ी यव थापन योजनेचा एक भाग हणुन

ादेिशक पिरवहन

िवभागाची कामे खालील माणे राहतील.
1. आप ीकाळात िज हािधकारी यां या मागणीनुसार खाजगी वाहने तसे च बुलडोझर,
जेसीबी इ.य ंसामु ी अ पाविधत अिध िहत क न उपल ध क न देणे.
2. चालू व खंडीत रे वे, र ते इ.वाहतुकीबाबत मािहती ा त क न िज हािधकारी यां ना
दे णे.
 िज हा मािहती अिधकारी
िज हा आप ी

यव थापन योजनेचा एक भाग

हणुन िज हा मािहती

अिधकारी या िवभागाची कामे खालील माणे राहतील.
1. आप ीपुव सुचना,इशारे यां ना सव िस दी मा यमा दारे यापक िस द देणे.
2. आप ीकाळात िजवीत व िव हानी, शोध,बचाव व मदतकाय या बाबतची अ ावत
मािहती दर चार तासां नी िज हािधकारी यां चेकडू न खा ी क न घे ऊन सारमा यमां ना
पुरिवणे.
3. आप ीमुळे झाले ले नुकसान, शोध व बचावकाय, ता पुरती िशबीरे , उ चपद थां या
भेटी इ. बाबतची व तुिन ठ मािहती

िस द करणे. मह वा या

संगाची छायािच े

वनीिच िफती तयार करणे.
4. शासन व शासनिवरोधी सािरत/ कािशत होणारी िवपय त,िनराधार व िदशाभुल
करणारी वृ े/ बात या,मािहती तसे च अफवा याबाबत संबंिधत िवभाग आिण
िज हािधकारी काय लयाकडू न अचूक मािहती/खुलासा घे ऊन अशा वृ ाचे खंडन
िस द करणे.
5. शासन व शासन यां चेकडू न होणा-या य नां ना व कर यां त येणा-या उपाययोजनां ना
सकारा मक िस दी दे ऊन जनसहभाग वाढिव याचा य न करणे.
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6. मु यमं ी सहा यता िनधीस सढळपणे मदत कर याचे आवाहन िस दी प का दारे ा
करणे. ा त मदतीची मािहती िस दी करणे.
 िज हा उपिनबं धक सहाकरी सं था
िज हा आप ी यव थापन योजनेचा एक भाग हणुन िज हा उपिनबंधक
सहकारी सं था या िवभागाची कामे खालील माणे राहतील.
1. सहाकारी सं थां या मा यमातुन मदतकाय व पुनिनम ण काय किरता आ थक व
व तु पाने मदत िमळिवणे.
2. ता पुर या िशबीरातील
दे यासाठी

थलां तरासाठी जीवनाव यक व तु उपल ध क न

य न करणे. िवशेषत: दुध, भाजीपाला, फळे उपल ध क न

दे यासाठी य न करणे व िज हा पुरवठा अिधकारी यां या िनयं णाखाली वाटप
करणे.
 अिध क रा य उ पादन शु क
िज हा आप ी यव थापन योजनेचा एक भाग हणुन रा य उ पादन शु क
या िवभागाची कामे खालील माणे राहतील.
1. आप ीकाळात आपद

त भागात आिण ता पुर या िशिबरां या िठकाणी दा

आिण अ य मादक पदाथ या िव ीवर/उपल धतेवर िनबध घालणे व अवैध
कृ यां स ितबंध क न कायदा व सु यव था अबािधत राख यास मदत करणे.
याकिरत िवशेष तपासणी पथके काय वीत करणे.

 भुिम अिभलेख िवभाग
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िज हा आप ी यव थापन योजनेचा एक भाग हणुन भुिम अिभले ख या िवभागाची
िवभागाची कामे खालील माणे राहतील.
1. पुर ओसर यानंतर पुरामुळे वाहू न गेले या तसेच गाळामुळे भर पडू न तयार झाले या
शेत जमीनीच स ह ण व मोजणी क न जमीन महसूल अिधिनयमातील
तरतुदीनुसार शेतसारा कमी अथवा जा त कर याचे

ताव तहिसलदार यांचे माफत

िज हािधकारी यां ना सादर करणे.
 वन िवभाग
(उपवनसंर क)
 आप ी पूव िनयोजन :1. िज हा आप ी यव थापन योजनेचा एक भाग हणुन वन अिधकारी यां नी वतं
योजना आखावी.
2. आपतकालीन यव थापनासाठी ते िज

ासाठी विर ठ अिधकारी यां ची नोडल

अिधकारी हणुन नेमणुक करतील.
3. आपतकालम ये आव यक मनु यबळ,साधनसामु ी, वाहने दुरसंचार यं णा सािह य
यां ची सिव तर मािहती संकिलत करणे व ती दर सहा मिह यांनी अ ावत करणे.
तसे च हे साधनसामु ी िनयिमत सुस ज राहतील यासाठी िनयोजन करणे.
4. यां या क ेत येणा-या वन
यातील पा याचे साठे /

े ाचा नकाशा, याला जो◌ाडणारे र ते, रे वे

ोत व िनगडीत सां यकी मािहती संकिलत करणे.

5. सव कमचारी यां ना आपतकालीन य थापन िवषयावर िशि त करणे.
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ॉ सग

 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :1. िवभागाचे नोडल अिधकारी वरीत िज हा आपातकालीन िनयं ण क ात हजर
होतील तसे च िमळणा-या सुचनेनुसार आप या िवभाग

मुखामाफत कायवाही

करतील.
2. सव कमचारी आप या मु यालयात हजर आहे त याची खा ी करणे.
3. िज हा आप ी यव थापन योजनाम ये अंतभुत असणा-या योजना काय वत करणे.
4. हानी वण व नजीक या

े ात वायरले स, टे िलफोन, मनु यबळ, िबटगाड, फॉरे ट

गाड इ.ना सतक ठे वणे.
 आप ी नंतरचे काय :1. मदत काय साठी संबंिधत अिधकारी यां ना स ोग दे णे.
2. आपतकालीन योजनासाठी मनु यबळ व संसाधने उपल ध करणे.
3. हानीचे सव ण कर यासाठी तालुका शासनास तं

य ती उपल ध क न दे ईल.

4. हानी वण े ाचा ाथिमक अहवाल तयार करील.
5. वन िवभागा या अख यािरतील ऍ़ ोच रोड, पुल, रे वे
मािहती घे ऊन विरत दु

ॉ सग इ यादी

थतीची

तीचे काम हाती घे ऊन दळणवळण पुववत होईल याची

काळजी घे ईल.
6. र याम ये जर झाडे पडली असतील तर र ता खुला कर याकिरता आव यक
असले ली वाहने

ी कटस, रो स, फलड लाईटस, जनरे टस, इ.ची सुिवधा पुरवेल

आिण दळणवळण पुववत हाईल याची काळजी घे ईल.
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 िश ण खाते
(िश णािधकारी)(मा यिमक/ ाथिमक)
 आप ी पूव िनयोजन :िज हा आप ी यव थापन योजनेचा एक भाग हणुन िश ण िवभागाची
वतं योजना तयार करातील.
1. आपतकालीन यव थापनसाठी ते िज

ासाठी विर ठ अिधकारी यांची नोडल

अिधकारी हणुन नेमणुक करतील.
2. यां या अिधकारी

े ात येणा-या इमारती,वाहने आिण उपकरणे यां ची िव तृत

मािहती तयार करणे. नैस गक आप ीत सुरि तते या दृ टीने धोकादायक शाळे या
इमारत ची यादी तयार करणे.
3. आपत

त नागिरकां साठी ता पुर या िनवा-याची यव था कर यासाठी गावोगावी

शाळां या इमारती पूव िन चत करणे.
4. आपतकालीन
यासाठी िज

यव थापन अंतगत शाळा सुर ा काय म गा भय ने राबिवणे
ातील सव िश कांना िशि त करणे.

5. िवभागा या सव कमचारी यांना आपतकालीन यव थापन िवषयावर

िश ीत

करणे.
 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :1. िवभागाचे नोडल अिधकारी वरीत िज हा आपातकालीन िनयं ण क ात हजर
होतील तसे च िमळणा-या सुचनेनुसार आप या िवभाग

मुखामाफत कायवाही

करतील.
2. आपत

तां ची पुविन चत केले या शाळ या इमारतीत ता पुर या िनवा-यांची

यव था करणे व तेथे यां यासाठी अ न, पाणी इ.सुिवधां ची संबंिधत अिधकारी
यां या मदतीने यव था करणे.
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3. शोध व सुटका काय स मनु यबळ साधनां ची उपल धता करणे.
 आप ी नंतरचे काय :1. मदत काय साठी संबंिधत अिधकारी यां ना स ोग दे णे.
2. यां या क तेतील झाले या मानव हानी, इमारती, साधनसामु ी इ यां द चा त परतेने
ाथिमक अहवाल तयार करणे.
3. जनजीवन पुववत कर यासाठी आव यक ते उपाय करणे.
 गृहर क दल
(समादे शक, होमगाड)
 आप ी पूव िनयोजन :1. आपतकालीन यव थापनसाठी ते िज

ासाठी विर ठ अिधकारी यांची नोडल

अिधकारी हणुन नेमणुक करतील.
2. आपतकालम ये

ितसाद दे यासाठी

िश ीत कृ तीदल

थापन करणे व यां ना

िनयिमतपणे िश ण देणे.
3. िज

ात िठकिठकाणी िवशेषत: तालु या या िठकाणी

िशि त कृ तीदल थापन

करणे व यां ना िनयिमत िश ण दे णे.
4. िज

ातील मह वा या इमारती,संवद
े निशल थानके, र ते, नदी, पुल, पय यी र ते

इ.ची इ भुत मािहती िवभागातील सव कमचारी यां ना दे णे व यांना आपताकालीन
यव थापन िवषयावर िशि त करणे.
5. आप ी यावेळी / पिर थतीत उपयोगी येणा-या मनु यबळ व इतर सं साधनाची
मािहती संकिलत क न दर सहा मिह यां नी अ ावतीकरण करे ल.
6. आपातकालम ये िवभागाचा िनयं ण क
राहीन. यासाठी उपययोजना करणे.

H:\अमरजीत 2016\wardha sop-2016.doc - 57 -

व दुरसंचार यं णा अ ावत व काय वत

7. शोधकाय आिण सुटका काय यासाठी लागणा-या गृहर क दला या अख यािरत
उपकरणां ची सुस जता व उपल धता अबािधत ठे व यासाठी पुवतयारी करे ल.
8. आपातकालसाठी कमीत कमी वेळेत मनु यबळ व साधने उपल ध कर यासाठी
िनयोजन करणे.
 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :1. गृहर क दलाचे नोडल अिधकारी वरीत िज हा आपातकालीन िनयं ण क ात
हजर होतील तसे च िमळणा-या सुचनेनस
ु ार आप या िवभाग मुखामाफत कायवाही
करतील.
2. आपतकालीन कृ तीदलां ना यु द तरावर काय वत करतील. शोध व सुट ◌ा िह
कृ ती दलाची ाथिमक जबाबदारी राहील.
3. आपतकालीन सािह याचे वाहतुक कर यासाठी सुरि ता दान करे ल.
4. आपतकालीन

े ातील लोकां चे थलां तर कर यासाठी संबंिधत अिधकारी यां ना

मदत करणे.
5. आव यकतेनस
ु ार दळणवळणा या सव साधनांचा आिण वाहनां चा वापर क न
संदेश दे याची व मदत पाहचिव याची यव था करे ल.
6. विरल सुचना िमळताच आव यकता भास यास िज हािधकारी यां याकडे वाहनांची
मागणी करे ल.
 आप ी नंतरचे काय :1. आप ीचा

ाथिमक अंदाज घे ऊन

यािवषयी संबंिधत कमचारी यां चेशी

स लामसलत करणे व झाले या नुकसानीचा ाथिमक अहवाल बनिव यास मदत
करे ल.
2. शोध आिण सुटका काय साठी एन.सी.सी./ ह.टी.एफ./एन.जी.ओ. इ या दची
जुळवाजुळव करे ल/ सम वय साधेल.
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3. आपातकालीन िशबीराची आिण आपातकालीन व तु या साठवणी या सुर ततेची
यव था करे ल.
4. लोकां ना सुरि त िठकाणी थलांतिरत करणे.
5. मृत य त या ेतां ची तसे च मृत पशं ◌ुची िव हे वाट लावणे.
6. जनजीवन पुववत कर यासाठी संबंिधत अिधकारी / यं णेला मदत करतील.
 पाटबं धारे िवभाग
(अिध क अ भयता)
 आप ी पूव िनयोजन :िज हा आप ी यव थापनासाठी जल सचन िवभागाने खालील कृ ती करावी.
1. आपतकालीन यव थापनसाठी ते िज

ासाठी विर ठ अिधकारी यांची नोडल

अिधकारी हणुन नेमणुक करतील.
2. आपतकालीन यव थापनासाठी आव यक मनु यबळ साधने यां ची िव तृत मािहती
संकिलत करणे व दर सहा मिह यां नी यां चे अ ावतीकरण करणे.
3. िज

ातील लघु जल सचनासंबंिधचे घटकाची िव तृत मािहती ठे वणे.

4. िज

ातील सव संपक र ते गावे आिण पुरपिर थतीत अपघात वण थळ यांची

िव तृत मािहती तयार करणे.
5. िवभागा या अिधकार क ेतील पा या या सा

ाला जर काही गळती िनम ण झाली

तर यासंबिध विरत करावया या कृ तीची मािहती तयार करणे.
6. आपतकालीन यव थापन िवषयावर िवभागा या सव अिधकारी व कमचारी यां ना
िशि त करणे.
7. साधारण पिर थतीम ये तलाव, नदी, िकनारा काल याकडे जाणारे र ते इ या दची
वेळोवेळी िवशेषत: पावसाठी◌ा सु हो याआधी तपासणी करणे.
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8. िविवध जलसा

ा या सुरि त

मतेपे ा जा त पाणी पाठ याची श यता अस यास

तशी मािहती विरत संबंिधत तालुका िनयं ण क व िज हा िनयं ण क ास दे याची
योजना तयार करणे.
 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :1. िवभागाचे नोडल अिधकारी वरीत िज हा आपातकालीन िनयं ण क ात हजर
होतील तसे च िमळणा-या सुचनेनुसार आप या िवभाग

मुखामाफत कायवाही

करतील.
2. कुशल य तीकडू न धरणे, तळे , कालवे इ यादी

थतीिवषयीचे वारं वार अहवाल

घे णे.
3. पा याची पातळीची वाढ कवा घट या िवषयीची मािहती यो य प दतीने पाठिव याची
रचना करणे व ती मािहती िज हा िनयं ण क ास पुरिवणे.
4. या िठकाणी आव यकता आहे अशा िठकाणी शोध आिण सुटका मोिहमेकिरता
पाणी उपस याकिरता मनु यबळ व साधने उपल ध क न देणे.
 आप ी नंतरचे काय :1. त

व कुशल अिधकारी यां या मदतीने पाणी सा

िमळिवणे व

ा या

थतीसंबंिध अचुक िच

झाले या हानीचा ाथिमक अहवाल तयार करणे.

2. अिधकारी पातळीव न कुठ याही पाणी सा

ाला िलकेज अथवा ओ हरफलो

नाही◌े याची खा ी करणे. िलकेज आढळ यास विरत आव यक कायवाही करणे.
3. अिधक साठले ला पाणी साठा स म अिधकारी यां या पाहणीनंतर िनगत करणे.
4. शोध व सुटका मदतकाय साठी संबंिधतां ना मदत करणे.
5. जर िप याचे पाणी जल सचन योजनामधुन पुरिव यात आले असेल तर िप या या
पा याची वाहतुक कर याची काळजी यावी.
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6. आपतकालीन े ातील जनजीवन सामा य व पुववत हो यासाठी संबंिधत अिधकारी
यां ना मदत करतील.

 महानगरपािलका/नगरपािलका
(आयु त / मु यािधकारी)
 आप ी पूव िनयोजन :िज हा आप ी यव थापनासाठी महानगरपािलका / नगरपािलका यां नी
खालील कृ ती करावी.
1. आपतकालीन

यव थापनसाठी ते िज

ासाठी विर ठ अिधकारी यांची नोडल

अिधकारी हणुन नेमणुक करतील.
2. आपतकालीन यव थापनासाठी आव यक मनु यबळ साधने यां ची िव तृत मािहती
संकिलत करणे व दर सहा मिह यां नी याचे अ ावतीकरण करणे.
3. िज

ातील शहरात भुकंप, पुर, वादळे , रोगराई इ.आप ना भावीपणे व त परतेने

ितसाद दे यासाठी वाड िनहाय सवक

योजना तयार करतील. यात

िशि त

मनु यबळ ( ितसाद दल), पुरेशी आव यक साधनसामु ी, औषधी, सुर त पेयजल
व िवतरण यव था इ यािदचा समावेश असावा.
4. अिधकार

े ातील पा या या सा

ाला जर काही गळती िनम ण झाली तर या

संबंधी विरत करावया या कृ तीची मािहती तयार करणे.
5. आपतकालीन यव थापन िवषयावर िवभागा या सव अिधकारी व कमचारी यां ना
िशि त करणे.
6. आपतकालीन व िवशेषत: पावसाळा सु
तपसणी व दु

हो याआिध पेयजल िवतरण य ंणेची

तीसाठी मािणत कायप दती तयार करणे.
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7. काय े ात होणा-या बां धकाम िवषयी Devlopment Control Regulations,
National Building Code, IS-456-2000,IS-1893-2001 ची अमंलबजावणी

व या अनुषंगाने Building By-Laws बनिव याचे िनयोजन करणे.
8. पज य जलपुनभरण यव था िवकासाचा भाग हाणुन अंगीकृत हो यासाठी योजना
राबिवणे.
9. आपतकालम ये ेतां ची मृत /जनावरां ची िव हे वाट लाव यासाठी िनयोजन.
 धो याची कवा आप ीची सुचना िमळताच :1. िवभागाचे नोडल अिधकारी वरीत िज हा आपातकालीन िनयं ण क ात हजर
होतील तसे च िमळणा-या सुचनेनुसार आप या िवभाग

मुखामाफत कायवाही

करतील.
2. शहरात व पिरसरात िठकिठकाणी होणा-या मानवहानी, इमारतीचे नुकसान,
सावजिनक सेवासुिवधां ना झाले ले नुकसान मृत पशु इ या दची िज हा िनयं ण
क ास पुरिवणे.
3. आपतकालम ये ितसादासाठी मनु यबळ व साधनसामु ी उपल ध क न दे णे.
4. शोध आिण सुटका मोिहमेकिरता येणा-या अडचणी दूर कर यासाठी संबंिधतां ना
मदत करणे.

 आप ी नंतरचे काय :1. त

व कुशल अिधकारी यां या मदतीने आप ी

त

थतीसंबंिध अचुक िच

िमळिवणे व झाले या हानीचा ाथिमक अहवाल तयार करणे.
2. खंिडत पडले या सावजिनक सेवा सुिवधा सुरि तपणे व त परतेने कायरत करणे.
आप ी

त भागात रोगराई पसरणार नाही. यां ची खबरदारी घे णे.

3. शोध व सुटका मदत काय साठी संबंिधतां ना मदत करणे.
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4. अिधकार े ातील मृत ेतां ची / मृत जनावरां ची यो य या कायदेिशर कायवाहीनंतर
त परतेने िव हे वाट लावणे.
5. आपतकालीन े ातील सामा य व पुववत हो यासाठी संबंिधत अिधकारी यां ना मदत
करतील.

*********

पिरिश ट - 1
 पुरादर यान काय करावे व काय क

नये :-

पुर ही धोकादायक आिण चं ड नुकसान घडवुन आणू शकेल अशी नैस गक आप ी
आहे . काही वेळ पुर मंदगतीने वाढत जातो तर काही वेळा अचानक पुर उ वतो. काही पूर
झटकन ओसरतात. काही वेळ पुर ओसर यास बराच काळ अगदी काही िदवसांचा
कालावधी सु दा लागु शकतो.
न ां या पाणलोट
तसे च पाणी सा

े ात झाले ला पाऊस/अितवृ टी,धरणां तन
ु सोड यां त येणारे पाणी

ामुळे िनम ण होणारा

ितरोध / बॅक वॉटर यापैकी एक वा अनेक

घटकां या एकि त पिरणातुन उ वत असतो. यामुळे पुरासंदभ त पुढील बाबी

यकाने

ल ात ठे वणे अं यत आव यक आहे .
 फ त आप या गावात,पिरसरात झाले या पावसाव न पूर येईल अथवा नाही यांचा
अंदाज बां धणे चुकीचे आहे हे ल ात ठे वावे.
 या पुव या पुराची पातळी कवा पा या या पातळी या वाढीचा वेग या व न
पुरपातळी वाढे ल/वाढणार नाही असे अंदाज बां धु नयेत.
तालुका िनयं ण क ामधुन अचूक मािहती िमळवावी.
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शासनाकडू न,िज हा व

 पुराची श यता वाट यास कवा धो याचा इशारा िमळताच संभा य बािधत
नागरीकां नी ता काळ सुरि त थळी

े ातील

थलां तर करावे. वेळ अस यास घरातील

मौ यवान सािह य बरोबर यावे.


शासनाकडू न,शोध व बचाव पथकां कडू न आपणास थलांतिरत हो याची िवनंती
कर यां त येत अस यास िवरोध क

नये. पुर येणार नाही/वाढणार नाही अशा

गैरसमजाम ये राहू नये. आप यापे ा यापक आिण अचूक मािहती शासनास ा त
हात असते याची जाणीव ठे वावी व आप या कुटूं बाची सुर ा सव िधक मह वाची
अस याने शासनास सहकाय करावे.
 पुराबाबत अिधकृ त शासकीय मािहतीवरच िव वास ठे वा,अफवां वर िव वास ठे ऊ
नये. अफवा पसरिवणा-या समाजकंटकां ची मािहती ता काळ शासनास ावी.
 पुराम ये अडक यास /वेढले गे यास घाब न जाऊ नये,उ द न होऊ नये व दुसयां ना घाब नये. यामुळे

न सुटणार नाही. आप या सुटकेसाठी बाहे न शासन

य नां ची पराका ठा किरता असते हे यानात ठे वावे.
 पुर

े ातून वास किरत अस यास लवकरात लवकर सुरि त िदशे ने बाहे र पडावे.

पुलाव न पाणी वाहत असतां ना पुल ओलां डू नयेत. वाहन पा यात अडक यास
विरत वाहनातुन बाहे र पडावे.
 पुरा या पा यात उत

नये,मुलां ना खेळू दे ऊ नये. पुरामुळे नदी या/ वाहा या

काठा या जिमनीची घसरण/भु खलन धोकादायक असते यामुळे वाहा या िकनायापासुन दुर रहावे.
 रहदारीसाठी बंद केले या र याने कोण याही कारणाने वास कर याचा य न क
नये.
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 मह वाचे र ते,पुल,घाट या िठकाणी पुर पाह यासाठी गद क नये,िश तीचे पालन
करावे. गद या िनयोजनसाठी

शासनावर अितिर त ताण पडतो याची जाणीव

ठे वावी.
 पुर पिर थती उ वताच घरातील पाणी,खा

पदाथ, भाजीपाला, दुध इ.चा

काटकसरीने वापर कराव. जम यास अितिर त साठा करावा.
 पाणी गाळू न व उकळू न यावे. आरो यिवषयक द ता यावी.
 पुराचे पाणी कमी हायला लागले तिरही पुराचा धोका संपज नाही. शासनाकडू न
धोका टळ याची खा ी पट यािशवाय घरात वेश कर याची घाई क नये.
 पुरबािधत घरात पुर ओसर यानंतर

वेश कर यापुव भती,छत,दरवाजे,िखड या

याची तपासणी क न या सु थतीत अस याची खा ी झा यावरच वेश करावा.
 मातीचा भाग, दलदल या मधुन चालत जातांना, वाहने नेतां ना जिमन पुरेशी टणक
अस याची खा ी क न यावी. पुरा यापा याबरोबर गाळ, माती, झाडे झड
ु पे तसे च
साप, वचू इ. ाणी वाहात ये याची श यता असते. यापासुन सावधिगरी बाळगावी.
 आप या घराची व पिरसराची व छता पुर ओसरताच सु
फ त

थािनक

वरा य सं था

करावी. ही जबाबदारी

शासनाची आहे असे न मानता आपतकालीन

पिर थतीचा िवचार क न स ीय सामािजक योगदान ावे.
 पुरामुळे झाले या नुकसानीची अचूक,व तुिन ठ आिण खरीखुरी मािहती शासनास
ावी. खो

ा मािहती या आधारे मदत लाट याचा य न करणा-यािव द शासनाचे

फसवणुकीचे गु हे दाखल होऊ शकतात असे करणा-यां ची मािहती शासनास ावी.
 पुरबािधत कुटूं बाना मानवते या भावनेतन
ु व सामािजक जािणवेतन
ु यथाश ती मदत
करावी.
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 िज

ांम ये पुर/आप ी संगी उपल ध असलेली साधन सामु ी :-

अ. .

सािह याचे नाव

सं या

1

लाईफ जॅकेट

160

2.

लाईफ बॉईज

160

3.

शोध व बचाव गॉग स

160

4.

थमोपचार पेटी

25

5.

मेगा फोन

25

6.

टट

24

7.

ऍ़ युिमिनयम

8.

गम बुट

9.

िजपचे

ेचर

24
75

ुब
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280

10.
11.

म

280

हे वी बोट omb (मशीनसह)

12.

रोप & रे

01

यु िकट

02

13.

सच लाईट

25

14.

फायबर मोटर बोट

04

 मं ालय,मुंबई िनयं क अिधकारी व िनयं ण क ातील दुर वनी

मांक.

1. मं ालयीन िनय ंण क :- 022-22027990 / 22854168
सॅटेलाईट दुर वनी
फॅ स

.800/21

मांक :- 022-22023039 / 22850919 / 22855920

2. िजवनाव यक व तु सम वय :- धान सिचव,महसूल व वन िवभाग
022-22024588
3. मा सुन 2016 तातडीची मदत, सम वय अिधकारी :- धान सिचव (िनयोजन)
022-22029496
4. सिचव,बांधकाम िवभाग मं ालय :- 022-22026612 / 24982277
5.

धान सिचव यांना मदत कर याकिरता अवर सिचव:022-22793892/22793892/22793440

 मा.आयु त,नागपुर िवभाग नागपुर िनयं ण क ातील दुर वनी
1. िनयं ण क नागपुर :- 0712-2542518
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सॅटेलाईट दुर वनी

मांक.
.820/23

फॅ स

मांक

:- 0712-2532043

2. मा.आयु त,महसूल :- 0712-2532045

सॅटेलाईट दुर वनी

.820/22

 िज हािधकारी काय लयातील िनयं क अिधकारी तसेच िनयं ण क ातील दुर वनी

मांक.
1. िज हािधकारी,वध काय लय :- 07152-240102

िनवास :- 240101

2. अ पर िज हािधकारी,वध काय लय :- 240914

िनवास :- 240915

3. िनवासी उपिज हािधकारी,वध काय लय :- 240872

िनवास :- 240870

4. िज हा िनयं ण क :- अिध क िज हािधकारी काय लय,वध :- 243446
 सैिनकी मदत (ल करी सहा य)
1. कमां डग ऑिफसर, 118 आयएनएफ
िसताबड फोट नागपुर काय लय :- 0712-2534695
2. संचालक, न ॅशनल िस हील िडफे स कॉले ज
थापर हाऊस, ले बर कोट जवळ नागपुर :- 0712-2531614

िनवास :- 2234423

3. एअर माशल एअर मटन स कमांड वायुसेना नगर, नागपुर :- 0712-2512763
4. िज हा समादे शक, होमगाड वध :- 07152-243328

िनवास :- 240725

उपिवभागीय अिधकारी व तहिसलदार यांचे पूर िनयं ण क ातील दुर वनी

अिधकारी
मता पािटल
ी मनोहर च हाण
( भारी उिवअ)

काय लयाचे नाव
उ.िव.अ.-वध
उ.िव.अ.-आव

ी.भुगावकर

उ.िव.अ - हगणघाट

ी.राहु ल सारं ग

तहिसल - वध

ी र व होळी

तहिसल - सेलू

ीमती तेज वनी
जाधव

तहिसल - दे वळी

काय लयाचे

दुर वनी

दुर वनी

मांक घर

.

07152242561
07157222028
07153244080
07152270748
07155220259
07158254457
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मांक.

मण वनी

.

240242

9766934397

222056

8806260090

244036

9405999333

240741

8381098663

220269

9420178539

254458

9552135294

ी.िदपक करं डे

तहिसल- हगणघाट

ी सिचन यादव

तहिसल-समु पुर

ी.मनोहर च हाण

तहिसल - आव

ीमती िसमा गजिभये

तहिसल - आ टी

ी.एस.जे.मडावी

तहिसल - कारं जा

07153244022
07151225443
07157222022
07156225648
07156245844

244284

9730218981

225444

9421208136

222179

8806260090

225637

9673042690

245843

9921995992

विरल माणे िविवध शासकीय आिण िनमशासकीय य ं णाकडे पुरासंबध
ं ी आप ी यव थापन
आिण िनयोजन संदभ तील कामे सोपिव यात आली असुन सु वातीस नमुद केलेले उि ट सा य
कर यासाठी सामुिहक य नांची आव यकता आहे .
िज

ातील सव शासकीय िवभागातील अिधकारी यांनी जुन ते स टबर या कालाविधत पुणवेळ

मु यालयात उप थत रहावे व अपवादा मक पिर थतीत मु यालय सोडावयाचे झा यास आप या िवभाग
मुखांना आिण िवभाग मुखांनी िज हािधकारी यांना मु यालय सोड यापुव ले खी कळिव याची द ता
यावी. तसेच यां या गैरहजेरी या काळात यांची कामे पार पाड याकिरता जबाबदार अिधकारी यांचेकडे
जबाबदारी सोपवुन यांचे नाव व संपक दुर वनी

मांक कळवावेत.

पुरपिर थती उ व यास िजिवतहानी होऊ नये तसेच िव हानीचे माण कमीतकमी असावे आिण
पुरबािधत नागरीकांना मदत व आधार दे ऊन यांचे जीवन पुववत कर यास मदत करणे या दृ टने
शासनाने य न करणे आव यक आहे . यासाठी सवच शासकीय िवभागांचे अिधकारी व कमचारी यांनी
कत य भावनेने व सामािजक जाणीव ठे ऊन आपले कत य मनोपुवक पार पाडवे असे आवाहन मी किरत
आहे .
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वध

(शै लेश नवाल)

िदनांक :-

िज हािधकारी, वध

IMPORTANT MILITARY & Other OFFICES TELEPHONE NUMBERS

Sr.No.

1.

Name

Designation

Air Officer,
Shri. Alok Shrma, Commanding 44
Air Cmde
Wing, AF Sonegaon,
Nagpur
Station

2.

Tel. No.
07122280051
0712-2512771
to 76

Commandant, 07109-288095

Brig.Shri.D.V.Singh Station Head quaarter, 07109-288594

Fax No.

07122280141

07109287500

Kamptee
Commandant, Central
3.

07158-282171

Brig.Shri.Sanjay

Ammunination Depot. , 282172

Sethi

Pulgaon Dist.Wardha
Commanding Officer,
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0712-

07158282800

4.

5.

Col.Vinit Mittal

Shri.Dipak K.
Zadke

118 INF (BH) (TA)
Sitabuldi Fort, Nagpur

Commandant S.R.P.F.
Group 4, Hingna
Nagur

2534695,
2524075

07104-238030

07122534695

07104238032

Commandant 145 BN
6.

Shri.Anup

(NDRF)

CRPF 02114-247000

Shriwastav

Bishnupuri

(P.O.)

02114231506

Talegaon, Pune

7.

Shri. A.P. Sing

D.I.G.Group Centre,
(C.R.P.F) Hingna
Road, Nagpur

07104244983,

07104236097

236097,
236983
8.

9.

10.

11.

12.

Shri. Raju Jain

Shri. Shamim

Shri.G.S.Saini

Shri.R.M.Chauhan

Shri. W.H. Nakvi

S.P. Railway Nagpur

Director, National Fire
Service College, Civil
Line, Nagpur

0712-2702104

0712-2560179

07122702104

07122560075

Director, National
Civil Defence College,
Civil Line, Temple
Road, Nagpur

0712-2565614 0712-

Chief Engineer, water
Resource Dept.Nagpur

0172-2524980

Chief Conservator, of
Forest (Regional)

0712-
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2565614
07122532310

-

Nagpur

2555675
0712-

13.
14.

Chief Engineer Public
Works Region, Nagpur
Shri.D.V.Sonpipare
Ordinance Facatory,
Bhadrawati
Gen. Manager
-

Shri. P.D.Nawghare

0712-2562986

2565983

07175-

-

254012

पिरिश ट -5
(अ) िज
अ.

पो.मु./पो.ठाणे

ातील पोलीस ठा यामिधल हजर सं याबळ
पो.िन. सपोिन/ सफौ/पो

.

पो.उप

.हवाल

िन.

दार

पोलीस

मपोिश

वाहन

वाहने

चालक

िशपाई

1

पो.मु.वध

-

1

79

176

27

35

11

2.

वध शहर

1

6

45

60

6

4

2

3.

सेवा ाम

1

3

16

28

3

2

1

4.

सेलू

-

2

10

17

2

2

1

5.

सदी रे वे

-

1

5

9

1

1

1

6.

दहे गां व गो.

-

1

8

7

-

1

1
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7.

हगणघाट

1

8

26

70

3

4

2

8.

िगरड

-

1

6

10

1

1

1

9.

समु पुर

1

-

8

15

1

2

1

10.

वडनेर

1

1

9

8

1

2

1

11.

आ टी

1

1

7

9

2

2

1

12.

आव

1

5

25

43

1

4

2

13.

कारं जा

1

2

11

13

1

2

1

14.

पुलगां व

1

5

25

48

4

2

4

15.

खरां गणा

1

1

6

9

1

1

1

16.

देवळी

1

1

13

24

2

2

1

17.

अ लीपुर

-

1

7

10

1

1

1

18.

िनयं ण क

-

3

4

2

-

-

1

19.

थािनक

1

2

9

17

2

1

-

गु हे शाखा
20.

सुर ा शाखा

-

-

3

3

-

-

-

21.

िज.िव.शा.

1

-

9

5

1

-

1

22.

वाहतुक शाखा

-

1

1

15

-

1

1

(अ) वध िज
अ.

ाला उपल ध होऊ शकणा-या सहर कांची (होमगाडची) सं या

पथक/उप पथकाचे

उपल ध

पु ष

मिहला

नाव

सं याबळ

होमगाड

होमगाड

.

एकुण

1

वध शहर

60

40

20

60

2.

सेवा ाम

30

25

5

30

3.

सेलू

30

25

5

30
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4.

सदी रे वे

10

8

2

10

5.

दहे गां व गो.

10

8

2

10

6.

हगणघाट

50

40

10

50

7.

समु पुर

15

10

5

15

8.

िगरड

25

25

-

25

9.

वडनेर

25

25

-

25

10.

पुलगाव

50

40

10

50

11.

देवळी

20

15

5

20

12.

खरां गणा

25

20

5

25

13.

अ लीपुर

15

10

5

15

14.

आव

30

25

5

30

15.

आ टी

25

20

5

25

16.

कारं जा

15

15

-

15
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