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-4वजल््हा नैसगीक आपत्ती पूर पररस्स्थती :- नोडल अवधकारी

(AURANGABAD District Nodal Officer )
नोडल अजधकारी

:-

श्री संिीव िाधवर

््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््जनवासी उपजिल्हाजधकारी तथा
््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््मुख्य कायाकारीअजधकारी
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राजधकरि.
औरं गाबाद
दू रध्वनी क्रमां क :-

0240-2334127

मोबाईल क्रमां क

8888295295

फॅक्स क्रमां क

0240-2338394

जनयंत्रि कक्ष
ई मेल पत्ता -

0240-2331077, 1077

collector.aurangabad@maharashtra.gov.in
-
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abdcoll@gmail.com
abdrdcr@gmail.com

-5वजल्हा आपत्ती व्यिस्थापन प्रावधकरण औरिं गाबाद ि सदस्य यिंत्रणा
मा.जिल्हाजधकारी यांचे अध्यक्षतेखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राजधकरि व सदस्य यंत्रिा
पदअजधकारी

अ.हृÎú

दु रध्वनी हृमािं क•

वजल्हावधकारी

अध्यक्ष

2331200

मु ख्य कायजकारी अवधकारी वज.प.

सदस्य

2331291

सदस्य

2334256

1
2

सजमतीचे पद

3

अप्पर वजल्हावधकारी

4

वनिासी उप-वजल्हावधकारी

5

2334728

पोलीस आयुक्त

मु ख्य कायजकारी
अवधकारी
सदस्य

6

पोलीस अवधक्षक हॅामीण

सदस्य

2380808

7

मु ख्य अविशमन अवधकारी

सदस्य

2334000

आरोग््य अवधकारी

सदस्य

2350744

9

वजल्हा अवधक्षक (कृषी)

सदस्य

2334236

10

वजल्हा पशु सिंिधजन अवधकारी

सदस्य

2345483

11

वजल्हा शल्य वचवकत्सक

सदस्य

2331019

12

अवधक्षक अवभयिंता सा.बा. विभाग

सदस्य

2331022

13

कायजकारी अवभयिंता सािं .बा. विभाग

सदस्य

2331174

सदस्य

2331288

8

14

वजल्हा

कायजकारी अवभयिंता सािं .बा.वि. पविम

2240501

15

•कायजकारी अवभयिंता वसिंचन

सदस्य

2331095

16

कायजकारी अवभयिंता
(Minor Irrigation Div)

सदस्य

2334179

सदस्य

2334794

17

कायजकारी अवभयिंता पाटबिंधारे वि.

18

अवधक्षक अवभयिंता, महावितरण

सदस्य

2331347

19

उपसिंचालक, वशक्षण

सदस्य

2331034

20

स््टे शन प्रबिंधक, रे ल्िे
् विभाग

सदस्य

2334376

21

प्रादे वशक पररिहन अवधकारी

सदस्य

2331135

22

विभाग वनयिंत्रक एस.टी.महामिं डळ

सदस्य

2242150

23

वजल्हा मावहती अवधकारी

सदस्य

2331285

24

वजल्हा पुरिठा अवधकारी

सदस्य

2341196

25

स्टे शन सिंचालक, आकाशिाणी

सदस्य

2334551/2331005

26

स्टे शन सिंचालक, दु रदशज न

सदस्य

2217031/2381408

27

वजल्हा

समादे शक, होमगाडज

सदस्य

2324647

28

उपविभागीय िनसिंरक्षक

सदस्य

2334701

29

उपविभागीय अवधकारी

सदस्य

2324100

सदस्य

2474499

30

जनसिंपकज अवधकारी,भारत सिं चार वनगम ली.BSNL
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स्टे शन कमािं डर छािणी (Defence)

सदस्य

2372282

32

सह सिंचालक औद्योवगक सुरक्षा ि
आरोग्य,औरिं गाबाद

सदस्य

2331326

33

आरोग्य सुरक्षा Mitual Aid & response
Group (MARG) Representative Shri
Milind Sangwikar
जै न अलटज सिंघटना औरिं गाबाद

34

35

महािीर इिं टरनॅशनल हॅुप,औरिं गाबाद

36

गरिारे कम्युवनटी औरिं गाबाद

37

चेम्बसज ऑफ मराठिाडा इिं डस्टर ीज
असोवसएशन औरिं गाबाद.

38

बजाज ऑटो वलवमटे ड औरिं गाबाद

39

इिं डस्टर ीज असोवसएशन,पैठण

40

वहॄिन आजेलरी सोशल अॅक्टीस्िटी
सिंस्था,पैठण
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सदस्य

विशे ष
वनमिं वत्रत
सदस्य
अशासकीय
सिंस्था
विशे ष वनमिं वत्रत
सदस्य
अशासकीय
सिंस्था
विशे ष वनमिं वत्रत
सदस्य
अशासकीय
सिंस्था
विशे ष वनमिं वत्रत
सदस्य
अशासकीय
सिंस्था

विशे ष वनमिं वत्रत
सदस्य
अशासकीय
सिंस्था
विशे ष वनमिं वत्रत
सदस्य
अशासकीय
सिंस्था
विशे ष वनमिं वत्रत
सदस्य
अशासकीय
सिंस्था

2338017/ 2335704/
9823196262

.

0240 232 4509

-7जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राजधकरि औरं गाबाद
आपत्ती व्यिस्थापन प्रभाग (मदत ि

पुनिज सन) महसूल ि िन विभाग शासन वनणजय हृमािं क

वडएमयु 2006/प्रहृ10/डीएम1 वदनािं क 1 जुन 2006 च््या तरतुदीनुसार खालील प्रमाणे वजल्हा
आपत्ती व्यिस्थापन प्रावधकरणाची रचना केंद्र सरकारचा आपत्ती व्यिस्थापनाचा कायदा 2005 तील
कायद्याच्या तरतुदी नुसार सुसिंगत आहे .

अ.हृ.ú

प्राजधकारि पदनाम

पदजसध्द अजधकारी

1

पदवसद्ध अध्यक्ष

2

पदवसद्ध सह अध्यक्ष

3

सदस्य

मुख्य कायजकारी अवधकारी, वजल्हा पररषद

4

सदस्य

वजल्हा पोलीस अधीक्षक (हॅामीण)

5

सदस्य

वजल्हा शल्य वचवकत्सक

6

सदस्य

कायजकारी अवभयिंता, सािजजवनक बािं धकाम

7

सदस्य

•कायजकारी अवभयिंता, पाटबिंधारे विभाग

8

मुख्य कायजकारी अवधकारी

9

विशेष

वनमिंत्रीत

वजल्हावधकारी औरिं गाबाद
अध्यक्ष वजल्हा पररषद औरिं गाबाद

अप्पर वजल्हा दिं डावधकारी तथा वनिासी उप-वजल्हावधकारी
आयुक्त महानगरपावलका

10

विशेष

वनमिंत्रीत

पोलीस आयुक्त औरिं गाबाद

11

विशेष

वनमिंत्रीत

समादे शक,राज्य राखीि दल सातारा परीसर औरिं गाबाद

12

विशेष

वनमिंत्रीत

समादे शक,एन.सी.सी.

13

विशेष

वनमिंत्रीत

गृह रक्षक दल /नागरीक सिंरक्षक दल

14

विशेष वनमिंत्रीत
स्वयिंसेिी सिंस्था

1 जैन अलटज सिंघटना औरिं गाबाद
2. महािीर इिं टरनॅशनल हॅुप,औरिं गाबाद.
3. गरिारे कम्युवनटी औरिं गाबाद.
4.

चेम्बसज ऑफ मराठिाडा इिं डस्टर ीज असोवसएशन औरिं गाबाद.

5. बजाज ऑटो वलवमटे ड औरिं गाबाद
6.

इिं डस्टर ीज असोवसएशन,पैठण .

7. वहॄिन आजेलरी सोशल अॅक्टीस्िटी सिंस्था,पैठण .
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-8शोध ि बचाि पथक :-

शासन वनणजय हृमािं क डीएमयु-2006 वदनािं क 1 जु न 2006 शासन पत्रातील वनदे शानु सार
वजल्हास्
् ्तरािार शोध ि बचाि पथकाची स्थापना
्
करण्यात
्
आली आहे .
औरिं गाबाद वजल्हा
् शोध ि बचाि पथक
जिल्हा शोध व बचाव पथक
अजधकारी/पदाजधकारी

अ.क्र
.
1

पद

श्री आर.के. सुरे, मुख्य अजिशमन अजधकारी औरं गाबाद

पथक प्रमुख

101, 0240-2334000, 2327401, 2327402, 2327403, 2327404.
मो. 7507770286, 9764914788

•कायजकारी गट क्र. 1
2

श्री आर.के. सुरे, उप-मुख्य अजिशमन अजधकारी औरं गाबाद

सदस्य

101,0240-2334000,2327401,2327402,2327403,2327404,

मो.

7507770286,9764914788
3

श्री.िाफर खान स्टे शन ऑजफसर ,अजिशमन, मनपा, औरं गाबाद

सदस्य

101, 0240-2334000, 2327401, 2327402, 2327403, 2327404,
मो. 8983230787, 9823270784

4

श्री आर.पी. दांडगे , उप अजिशमन अजधकारी, मनपा, औरं गाबाद.

5

श्री

0240-2334000,
जचमािी

औरं गाबाद

सदस्य

मो. 7507770281, 9850140220

लक्ष्मि

भंडारे ,

उप

अजिशमन

अजधकारी,

मनपा, सदस्य

0240-2334000, 9421691713

6

श्री ज्ञाने शवर
्
धोंडीबा साळुं के, उप अजिशमन अजधकारी, मनपा, सदस्य

7

श्री लालचंद गायकवाड, उप अजिशमन अजधकारी, मनपा, औरं गाबाद

8

श्री शेख महममद
्
शकील, प्रमुख अजिशमक, मनपा, औरं गाबाद. सदस्य

9

श्री संपत कृष्िनाथ भगत, प्रमुख अजिशामक मनपा, औरं गाबाद.

10अ

श्री शरद िगननाथ
्
घाटे शाही, प्रमुख अजिशामक, मनपा, औरं गाबाद.

10ब

श्री व्ही. आर. जलमकर, अजिशमन, मनपा. औरं गाबाद.

औरं गाबाद 0240-2334000,, मो. 9921301952

सदस्य

0240-2334000, मो. 9673492626
0240-2334000, मो. 7709808077

सदस्य

0240-2334000, मो. 9423149829
सदस्य

0240-2334000, मो. 9762711080
सदस्य

0240-2334000, मो. 9423448380
कायाकारी गट क्रमांक -2

11

श्री उस्मान, समादे शक होमगाडा अजधकारी, औरं गाबाद

12

श्री मुरलीधर सपकाळ, पलटन नायक, होमगाडा पथक, औरं गाबाद

सदस्य

0240-2334683, मो. 9890636139
0240-2334683, मो. 9890585412.
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सदस्य

13

-9श्री सी.ए. पाटील, समादे शक अजधकारी, ता. गं गापु र होमगाडा पथक

सदस्य

0240-2334683, मो. 9422233355
14

श्री के. एल. नांगरे , समादे शक अजधकारी, होमगाडा पथक वै िापू र

सदस्य

श्री बी. के. बारगळ,समादे शक अजधकारी, होमगाडा पथक, खुलताबाद

सदस्य

श्री एन. एस. आजदक, समादे शक अजधकारी, होमगाडा पथक, कननड
्

सदस्य

0240-2334683, मो. 9860053910
15

0240-2334683, मो. 9860047714
16

0240-2334683, 9604544242
17

श्री पी.डी. काळे , समादे शक अजधकारी, होमगाडा पथक, सोयगाव

सदस्य

0240-2334683, मो. 9403848484.
18

श्री अजनल शाहुबा दाभाडे , होमगाडा 341
दु रध्वनी 0240-2334683 मोबाईल क्र 99704409882

सदस्य

श्री बाबासाहे ब जकरोिी खाडे u (पो.कॉ./1543)

सदस्य

श्री भगवान जहरामन तेलंगे (पो.कॉ./1545) ,

सदस्य

कायाकारी गट क्रमांक- 3
19

पोलीस अजधक्षक (ग्रामीि) कायाालय औरं गाबाद.मो. 8390646100

20

पोलीस अजधक्षक (ग्रामीि) कायाालय औरं गाबाद. मो. 8857937978
21

श्री जशवदास मांगो गोपाळ, (पो.कॉ/1551)

सदस्य

श्री समाधान िगननाथ
्
दु बेले, (पो.कॉ./1522)

सदस्य

पोलीस अजधक्षक (ग्रामीि) कायाालय औरं गाबाद. मो. 8888140604
22

पोलीस अजधक्षक पोलीस अजधक्षक (ग्रामीि) कायाालय औरं गाबाद. मो.
8378991522
23

श्री सुरेश खंडु मोरे , (पो.कॉ/1475)

सदस्य

पोलीस अजधक्षक पोलीस अजधक्षक (ग्रामीि) कायाालय औरं गाबाद.
मो.9764968446
24

श्री संतोष चंद्रकांत म्हस्के, (पो.कॉ./1572) ,

सदस्य

श्री रामेश्वर शत्रुघन
् गोरे , (पो.कॉ/1500),

सदस्य

श्री नारायि जकसनराव घुगे, (पो.कॉ./1550)

सदस्य

पोलीस अजधक्षक (ग्रामीि) कायाालय औरं गाबाद. मो. 9679275052
25

पोलीस अजधक्षक (ग्रामीि) कायाालय औरं गाबाद. मो. 7875422077
26

पोलीस अजधक्षक (ग्रामीि) कायाालय औरं गाबाद. मो.8975737503
तािं त्रीक सहाय्य गट.
27

श्री गं िेवार, जिल्हा जवज्ञान सुचना अजधकारी, औरं गाबाद,
दु रधवनी्
0240- 2334501, मो 9850587069

28

श्री. मुकुद जचलवं त , जिल्हा माजहती अजधकारी, दु रधवनी्
0240-

िनसंपका
तज्ञ

श्री.झे ड. ए. शेख, शाखा अजभयंता, पं चायत सजमती गं गापु र, जिल्हा

अजभयंता

2331285, मो. 9869193135
29

माजहती
तंत्रज्ञान

पररषद, औरं गाबाद दु रधवनी
्
02433-221005 मो.9890409369
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30

- 10 श्री वनवे . शाखा अजभयंता पािी पु रवठा उपजवभाग पै ठि, जिल्हा

अजभयंता

डॉ आर. एच. बाजवस्कर, सहा. जिल्हा आरोग्य अजधकारी, औरं गाबाद

वै दयकीय
अजधकारी

पररषद, औरं गाबाद 0240-2330649 मो.9923268922
31

दु रधवनी
्
क्र. 0240- 2354344 मो. 9595356482.
32

डॉ जविय कुमार वाघ, वै द्यकीय अजधकारी (कुपोषि) दु रधवनी
्
क्र.
0240-2354344, मो. 9867356734.

33

(पु रुष्)
वै द्यकीय
सहाय्यक

डॉ रुबीना शेख, प्रा. आरोगय
् केंद्र, जपं प्रीरािा.ता.औरं गाबाद.

(स्त्री)

मो.9960964200.

वै द्यकीय
सहाय्यक

प्रशासकीय सहाय्यक गट
34

श्री. एन.वही.
् दे शटवाड, नायब तहजसलदार, तहजसल कायाालय, पै ठि.
दु रधवनी
्
02431-223051, 223003 मोबाईल 8183004555

35

श्री एल.एस.िोिारे , तलाठी कावसान, तहजसल कायाा लय पै ठि,
दु रधवनी
्
02431-223051, 223003 मोबाईल 9420810020

36

श्री मो. अझहर , मंडळ अजधकारी, तहजसल कायाा लय, पै ठि. दु रधवनी
्
02431-223051, 223003, 2483875 मोबाईल 8857832636
एकुि 36 सदस्य
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प्रशासन
अजधकारी
कायाालयीन
कमाचारी
कायाालयीन
कमाचारी

- 11 राखीि शोध ि बचाि पथक :शासन वनणजय हृमािं क डीएमयु हृमािं क 2006/सीआर-12/डीएम-1 वदनािं क 1 जु न 2006 शासन
पत्रातील वनदे शानु सार वजल्हा
् राखीि शोध ि बचाि पथकाची स््थापना करण्यात
्
आली आहे .
राखीव शोध व बचाव पथक
अ.क्र

औरं गाबाद जिल्हा शोध व बचाव पथक अजधकारी/पदजधकारी

पद

.

1

श्री रािीव जशंदे, तहजसलदार,(सामानय
् प्रशासन), औरं गाबाद,
दु रध्वनी 0240-2334501-3(का) मोबाईल 7588812500

प?थक
प्रमुख

2

श्री जशवांनद जबडवे नायब तहजसलदार, तहजसल कायाालय,ग्राजमि

क

úकायजकारी गट क्रमांक-1

3

श्री., आर.के. सुरे, अजिशमन, मनपा, औरं गाबाद

सदस्य

श्री महादे व शामराव मोरे , अजिशामक, मनपा,औरं गाबाद.

सदस्य

औरं गाबाद. दु रध्वनी 0240-2334728 मो. 9403140400

पथक
प्रमुख

दु रध्वनी 0240-2334000, मोबाईल-9270325669
4

दु रध्वनी 0240-2334000, मो. 9021184020.
5

श्री आर. बी.

क

कायाकारी गट क्रमांक-2

6

श्री आर. पी. बुधवंत, पो.कॉ./1331

पाटील, शेंद्रा औद्योजगक अजिशमन जवभाग प्रमुख

,(DFO) दु रध्वनी u 0240- 2622172 मो.8108077785

पोलीस ठािे, गंगापुर
7

सदस्य

सदस्य

मो.8956375895

श्री बी. बी. दु धे पो.कॉ./930

सदस्य

पोलीस ठािे, गंगापुर मो. 9552522382
8

श्री एस. आर. तळे गावे, पो.कॉ./1385

सदस्य

,पोलीस ठािे,पैठि. मो.9767419419
9

श्री आर. बी. बनकर, पो.कॉ/1124,

सदस्य

पोलीस ठािे पैठि, मो. 8554839086
10

श्री एस. डी भुमे, पो.कॉ/418

सदस्य

पोलीस ठािे, पैठि, मो. 9923793764
क

úकायजकारी गट क्रमांक-3

11

श्री िगदीशजसंग नायमने,पो.कॉ./1763, पोलीस मुख्यालय,

सदस्य

औरं गाबाद ग्रामीि, मो. 8888868242, दु रध्वनी क्र. 2240500
12

श्री रमेश सारं गधर पायघन, पो.कॉ./1490 पोलीस मुखयालय
्
,
औरं गाबाद ग्रामीि, मो. 9767410344
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दु रध्वनी क्र. 2240500

सदस्य

- 12 13

श्री प्रमोद रमेश सुरसे, हे .कॉ./2697 मो. क्र. 8380007810

सदस्य

14

श्री प्रजवि जसताराम संतुके, पो.कॉ./2748 मो. 8806233505

सदस्य

15

श्री संजदप जदपक पवार, पो.कॉ./2685, मो.क्र.- 9158016896

सदस्य

16

सुभाष नथ्थु सैवर, पो.कॉ./2676, मो.क्र- 9527309781

सदस्य

17

सुभाष रावि तंबारे , पो.कॉ./2658. मो.- 9921612658,

सदस्य

18

कैलास िवाहरलाल चवहाि
् , पो.कॉ./2595 मो. 8380082595

सदस्य

ड

तांजत्रक सहाय्यक गट

19

श्री रािेश आर.बागडे , संख्याकीय सहाय्यक, जनयोिन

संख्याकीय

औरं गाबाद 0240-2334285 मो. 9890952213

सहाय्यक

20

पोलीस मुख्यालय,
्
औरं गाबाद हॅामीण, दु रध्वनी क्र. 2240500
पोलीस मुख्यालय,
्
औरं गाबाद ग्रामीि दु रध्वनी क्र. 2240500
पोलीस मुख्यालय,
्
औरं गाबाद ग्रामीि दु रध्वनी क्र. 2240500
पोलीस मुख्यालय,
्
औरं गाबाद हॅामीण, दु रध्वनी क्र. 2240500
पोलीस मुख्यालय,
्
औरं गाबाद हॅामीण, दु रध्वनी क्र. 2240500
पोलीस मुख्यालय,
्
औरं गाबाद हॅामीण, दु रध्वनी क्र. 2240500

श्री. . मुकुद जचलवंत, जिल्हा माजहती कायाालय, औरं गाबाद,

िनसंपका
अजधकारी

श्री ए.एम. मुंगीकर, शाखा अजभयंता, जसंचन जवभाग, जिलहा
्

अजभयंता

0240-2331285 मो. मो. 9869193135.
21

पररषद, औरं गाबाद, दु रध्वनी,0240-2331576, मोबाईल9850008452
22

श्री बी.वाय. दळवी ,शाखा उपअजभयंता, उपजवभाग,

अजभयंता

जसंचन जि.प.वैिापुर. दु रध्वनी 0240-2331577 मो.9423758635
23

डॉ मोतीपावले, आरोग्य अजधक्षक तालुका अजधकारी, पैठि,
02431- 221329 मोबाईल क्र. 9423351295

24

डॉ सुभाष व्हि. मांडवले, आरोग्य
अजधकारी, ता. गंगपुर

अजधक्षक, तालुका

02433-220864 मोबाईल क्रमांक

9822670358
25

श्रीमती िी.िी. सांगळे , आ.सहाय्यक, प्राथजमक आरोग्य केंद्र,
आडु ळ, ता. पैठि, 02431-223037 PHC Paithan मोबाईल
क्रमांक 9011082529

ई

प्रशासजकय सहाय्यक गट

26

श्रीमती सुमन मोरे , तहजसलदार वैिापूर, दु रधवनी
्
02436-222066 मोबाईल क्र. 9422073033
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वैद्य?कीय
अजधकारी
(पुरुष)
वैद्यकीय
सहाय्यक
(स्त्री)
वैद्यकीय
सहाय्यक
प्रशासन
अजधकारी

- 13 27

श्रीमती सारीका जशदें , नायब तहजसलदार, तहजसल कायाालय,

नायब
तहजसलदार

28

श्री आनंद बोबडे नायब तहजसलदार, तहजसल कायाालय, पैठि

नायब
तहजसलदार

29

श्री महेश सावंत,

30

श्री. सोमनाथ िाधव, मुख्य अजधकारी नपा, पैठि.

वैिापुर दु रधवनी
्
02436-222066 मोबाईल क्र 7276745288
दु रध्वनी 02433-223051 मोबाईल क्रमांक 8275099430
तरजसलदार पैठि,

दु रध्वनी 02431-223051 मोबाईल क्र. 9960465111

दु रध्वनी 02431-223010 मोबाईल
31

9921938000

श्री एल.एस.िोिारे , तलाठी कावसान, तहजसल कायाालय पैठि,
दु रध्वनी

02431-223003 मोबाईल 9420810020

32

श्री मो. अझहर, मंडळ अजधकारी, तहजसल कायाालय, पैठि.

33

श्री चंद्रकांत शेळके,

34

श्री एम.एम.शेख, मंडळ अजधकारी गंगापुर , दु रधवनी
्
02433-

दु रध्वनी 02431-223003, 2483875 मोबाईल 8857832636
तहजसलदार गंगापुर दु रध्वनी 02433-

221336 मोबाईल क्र . 9272675157, 9405911914ि

221336 मोबाईल क्र .9403246517
35

श्री

के.ए.डकले, मंडळ अजधकारी भेडाळा ग्रामपंचालय

दु रध्वनी 02433-221336 मोबाईल क्र .9822543431
36

श्रीमती अजनता कोलगिे, ना.तहजसलदार, रोहयो
फोन .02433-221336ए मो.8888868737
एकुि 36 सदसय
्
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प्रशासन
अजधकारी
नायब
तहजसलदार
कायाालयीन
कमाचारी
कायाालयीन
कमाचारी
प्रशासन
अजधकारी
प्रशासन
अजधकारी
प्रशासन
अजधकारी
नायब
तहजसलदार

- 14 औरं गाबाद जिल्हा : भौगोजलक व सीमा :महाराष्ट्र राज्याच्या नकाशात औरं गाबाद जिल्हा पविम भागात असून वजल्हयाच्या पूिज
वदशेस जालना वजल्हा आहे . उत्तरे स जळगाि वजल्हा आहे . पविम वदशेला नावशक ि अहमदनगर
वजल्हा आहे तर दवक्षणेस बीड वजल्हा आहे . औरिं गाबाद वजल्हा 19 18‘ ि 20 40‘†•ÖÖÓ¿Ö दवक्षण
74 40‘ ि 76 40‘ रे खािं श स्थीत आहे .
भौगोजलक रचना :-

गोदािरी नदीच्या खो-याचा बहुतेक भाग सपाट मैदानाचा आहे . वजल्हयात म्है समाळ-

िेरुळ, आहे त. अवजिंठा डोिंगर आहे त. भूरुपाच्या उिं चसखलपणािरुन प्राकृतीक रचना समजते.
वजल्हयाचे प्राकृतीक रचनेनुसार दोन विभाग पडतात.

प्राकृतीक जवभागम्हैसमाळ टे कडी प्रदे श :- खुलताबाद तालुक्यात म्है समाळ-िेरुळ गािात टे कडया त्या गािािं च्या
नािं िािरुन ओळखल्या जातात.

म्है समाळ हे थिंड हिेचे वठकाण म्हणुन ओळखल्या जाते. या

प्रदे शात खुलताबाद या तालुक्यात आहे .
गोदावरी नदीचे सखल मैदान:- औरिं गाबाद वजल्हयाचा बराच भाग या मैदानी प्रदे शात येतो.
गोदािरी नदी आवण त्यािं च्या उपनदयामुळे हा प्रदे श सपाट ि सुपीक बनला आहे .
अजिंठा डोंगराळ प्रदे श :- अवजिंठा डोिंगराळ भाग वजल्हयात उत्तरे स आहे . या प्रदे शात सोयगािं ि
तालुक्यात येतो.
औरं गाबाद जिल्हयाचे हवामान :-

औरं गाबाद वजल्हयाचे हिामान सिज साधारणपणे उष्ण ि

कोरडे आहे . पािसाळयात दमट असते . उन्हाळयात तापमान जास्त असते 38.0 ते 43.0 वडहॅी
सेल्सेस तापमान असतो. थिंडीच्या काळात साधारणत: कमीत कमी तापमान 9.00/8.00 वडहॅी
सेल्सेस असते . औरिं गाबाद वजल्हयात पािसाचे प्रमाण जास्त नसुन जास्त पाउस पडण्याचे प्रमाण

कमी आहे त. माहे ऑगस्ट ि सप्टेंबर मध्ये जास्त पाउस पडतो. वसल्लोड, सोयगािं ि, कन्नड ि
खुलताबाद इत्यादी तालुक्यात पाऊस जास्त पडतो.

D:\MONSOON MEETING 2020\Flood SOP 2020 -21.doc

- 14 -

- 15 प्रशासकीय जवभाग :-औरं गाबाद वजल्हा औरिं गाबाद महसूली विभागात येत आहे . प्रशासकीय
कामाच्या दृष्ट्ीने (5) उपविभाग असून एकुण (9) तालुके आहे
जिल्हा-औरं गाबाद
अ.हृ. उपविभाग

तहवसलचे नािं ि

1.

औरिं गाबाद

औरिं गाबाद

-

2.

िैजापूर

िैजापूर

गिंगापूर

3.

वसल्लोड

वसल्लोड

सोयगािं ि

4

पैठण

पैठण

फुलिंब्री

5

कन्नड

कन्नड

खुलताबाद

महानगर पालीका
नगरपावलका

औरिं गाबाद
िैजापूर,गिंगापुर,पैठण,कन््नड

01
06

वसल््लोड ,खुलताबाद
नगरपिंचायत

फुलब्री,सोयगाि

गट
हॅामपिंचायती

02
09
862

जिल्हयातील पिान्यमान
विवशष्ट्

भौगोवलक

पररस्स्थतीमुळे

अवतिृष्ट्ीमुळे

वजल्हयािं तील

गोदािरी

नदीला

पािसाळयािं त 10 ते 12 िषाज तुन एक िेळेस पूर येतो. वजल्हयात 2006, 2010 ि 2013 मध्ये
100% पेक्षा जास्त पाउसाची नोिंद झाली होती. नावशक ि अहमदनगर वजल्हयातील धरणातून

पाणी गोदािरी नदीला ि जायकिाडी धरणातील सािं डव्याद्वारे पाणी सोडल्यािर पूर पररस्स्थती
वनमाणज होतो. वजल्हयात जुन ते ऑक्टोबरची पजजन्यमान सरासरी 675.46 आशे .
अ
हृ

िषज

पडलेला पाउसाची
सरासरी

1999

अपेक्षीत
िावषजक
सरसरी
675.46

1

664.60

98.08

2

2000

675.46

552.30

81.75

3

2001

675.46

606.40

89.77

4

2002

675.46

622.76

92.16

5

2003

675.46

549.07

91.29

6

2004

675.46

622.09

92.10

7

2005

675.46

524.88

77.71

8

2006

675.46

888.21

131.50
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2007

675.46

583.98

86.46

10

2008

675.46

643.58

95.28

11

2009

675.46

553.94

82.01

12

2010

675.46

752.39

120.65

13

2011

675.46

586.49

86.83

14

2012

675.46

376.27

55.71

15

2013

675.46

689.81

102.12

16

2014

675.46

422.37

62.53

17

2015

675.46

518.53

80.01

18

2016

675.46

617.28

91.39

19

2017

675.46

563.95

83.49

20

2018

675.46

359.92

53.29

2019

675.46

563.95

83.49

21

औरं गाबाद जिल्हयातील प्रमुख नदया :-गोदािरी वजल्हयातील प्रमुख नदी आहे त. नावशक वजल्हयात
वत्रिंबकेश्वर येथू सुरु होउन औरगाबाद वजल्हयाच्या पविम सीमेिरुन िैजापूर ि गिंगापूर या तालुक्यािं च्या
सीमेिरुन िाहते. वतला वशिना, सुखना, खाम, येलगिंगा,या नदया वमळतात. गोदािरी या नदयािं चा सिंगम
पैठणच्या जायकिाडी धरणात येिुन वमळतोेे . त्यावशिाय वजल्हयात वशिना, सुखना, खाम, येलगिंगा, पूणाज ,
नदया आहे त.

िायकवाडी प्रकल्प :- गोदािरी नदीिर पैठण तालुक्यात जायकिाडी तथा नाथसागर या नािाने

1965

मध्ये धरणाच्या कामाला सुरुिात होिून 1976 मध्ये पुणज झाला. बािं धलेला धरण महाराष्ट्रातील सिाज त जास्त
लािं बीचे माती धरण आहे . धरणाचा तपवशल पुढील प्रमाणे आहे .


Its cachement area is 21,750 km².



Total submergence area due to the reservoir is approx 35,000 ha.



Its height is approx 41.30 m and length of 9998 m (10 km approx)



Nath Sagar is the name of the reservoir formed due to Jayakwadi
Dam.



Total area of reservoir is approx 350 km2.



Its total storage capicity is approx 2909 Mm³ & effective live storage
capacity is 2171 Mm³.



The length of left bank canal is 208 km & the length of right bank
canal is 132 km.



It irrigates culturable area of 237,452 ha in the districts
of Aurangabad, Jalna, Beed,Ahmednaga and Parbhani. While its total
command area is 1,83,858 ha.



Its installed power generating capacity is 12 megawatts.
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It is also used to
to Aurangabad city & surrounding areas.



In the year 2012 it has entered in 38th year of its life. It has in its
lifetime overflowed only 17 times. On 10 August 2006 highest
discharge of 250000 ft³/s was recorded.

supply drinking water

पुराचे Öपाणीãसोडण्यसाठीÖ12.5•मी X7.9 वमटर आकाराचे 27चहृüदरिाजे •धरणािरÖबसविलेली
आहे .ज्या

व्दारे

18150¾घनêवमटर

प्रवत´सेकिंदा×प्रमाणे

विसगज

सोडला•जािूêशक्तो.धरणातêजलाशयÖसाठण्याची क्षमता 2909 द.ल.घ.मी. आहे . धरणाचे ü पाणलोटê
क्षेत्र 21750 चौ.वक.मी. इतका.आहे . गोदािरी•खोऱयात गोदािरी नदीिर महाराष्ट्रातील हे धरण
सिाज त
शेिटचे
मोठे ê
धरणü
असुन
मुळा
धरण,¬भिंडारदरा¸धरण,¬दारणाüधरण,¬गिंगापुरÖधरण,¬करिं जिणüधरण,¬पालखेड»धरण,¬नािं दुरÖमध्यमेश्वर
Öधरण,¬ढे कु धरणातुनÖपाणी जायकिाडीúधरणात येतो.
पूर येण्याची कारिे:-•धरिाच्याÖपाणलोट क्षेत्रातêअत्यल्प कालािधीत अवतिृष्ट्ी झाल्यास

महापूर येण्याचीदाट शक्यता असते .पैठण धरणाबाबत पािसाळयिंत Óछोटीû ि मोठी धरणे

ि•बधारे भरल्यानिंतर सोडलेले पाणी गोदािरी नदीस वमळू न तदनिंतर ते जायकिाडी
धरणाच्या जलाश्यास येिुनê वमळते.आवण नेमकाêत्याच िेळेस êधरणाच्या मुक्त पाणजलोट क्षेत्रात
free catchment of dam sides अवतिृष्ट्ी झाल्यास धरणामध्ये महापुर येिुê शकतो.िरीलü छोट

याüि मोठया धरण üआवण बिंधाऱयाच्या पाणलोट क्षेत्रात पाउस झालेला नसतािं नाही जर पैठण
üधरणाच्या मुक्त पाणलोट êक्षेत्रात जे 70%आहे अल्प कालािाधीत अवततीव्र दृष्ट्ी झाल्यािं सही
महापूर येण्याची शक्यता असते .
जायकिाडी धरिात पूरæ आल्यास जवसगा•
सोडण्याबाबतची क्षमता (Capacity) वसिंचन जवभागानी जदलेल्या माजहतीच्या आधारे
िायकवाडी धरिाच्या सांडव्याची इं ग्लीश फलडनुसार िास्तीत िास्त पुराचे
पािी•सोडावयाची पुरक्षमता 6,41,000 क्यूसेक्स इतकी• आहे.व महत्तम जवसगा•क्षमता
8,00,000 क्यूसेक्स इतकी•आहे .üत्यासाठी 5,00,000 क्यूसेक्स जवसगा• पैठिü धरिाच्या

सांडव्यावरुन

ýगोदावरी

नदी

शहरासह तालुक्यातील एकुि

पाण्यात

सोडल्यास

गोदावरी

नदीकाठच्या

पैठिü

ú17 गावांना त्याची क्षती धोका•पहोचू शकतो.वषा 2008

पुर पररव्हस्थत प्रत्यक्षात नदीüपात्रात 1,50,000 क्युसेस पािी िायकवाडी üधरिातून

सोडल्यामूळे पैठि•शहरातील एस.टी.स्टॅ न्ड,üस्टेट बँक•आफ इं जडया पोलीस स्टे शन व

गावा बाहेरील नाथ मंदीर या महत्वाचे जठकािी चार ते साडे चार फुटाüपयंत पािी
साचले होते.
पुरग्रस्त गावे, गोदावरी नदी काठाचे Blue Line मध्ये येिारे गाव :- िषज 2006 च्या पुर
पररस्थती नुसार सुमारे 3,53,000 क्युसेक्स विसगाज ने पाणीला आधार धरुन गोदािरी नदी
काठाच्या गाि Blue line (25 वषाातून एकदा येिारा पुर) आवण

Red line (100 वषाातून

एकदा येिारा पुर) मध्ये ठे िण्यात आले. वसिंचन विभागाने वदलेली मावहतीनुसार Red Zone
मध्ये एकही गाि येत नाही. Blueline मध्ये पैठण तालुक्यातील गोदािरी नदी काठाच्या (18)
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आवण गिंगापूर तालुक्यातील (8)

गािे असे एकुण

(43) गािे Blue line मध्ये येत आहे त. त्या प्रमाणे वसिंचन विभागानी गािात वबल्यू लाईनची
वनशानी marking केली आहे त. गािािं ची यादी पुढील प्रमाणे आहे त.

.िायकवाडी प्रकल्प पुरग्रस्त, बाधीत गाव :- (Under Blue line)

तालुका

बाधीत गावाचे नांव

पैठि

2006 पुर

ग्राम पंचायत

पैठण शहर

पररव्हस्थती बाधीत
लोकसंख्या
15661

तहजसल

2

दादे गाि

300

दादे गाि हॅाम पिंचायत

3

चनकिाडी

89

चनकिाडी हॅुप हॅा.पिं

4

तेलिाडी

476

चनकिाडी हॅुप हॅा.पिं

5

वहरडपुरी

1400

वहरडपुरी हॅाम पिंचायत

6

निगाि

1800

निगाि हॅाम पिंचायत

7

टाकळी अिंबड

600

टाकळी अिंबड हॅाम पिंचायत

8

कािसान

537

कािसान हॅाम पिंचायत

9

वपिंपळिाडी

180

वपिंपळिाडी

10

िडिाडी

1846

िडिाडी हॅाम पिंचायत

11

नायगाि

1930

नायगाि हॅुप हॅा प

12

मायगाि

858

नायगाि हॅुप हॅा प

13

िाघाडी

170

नायगाि हॅुप हॅा प

14

पाटे गाि

800

पाटे गाि हॅाम पिंचायत

15

आपेगाि

460

आपेगाि हॅाम पिंचायत

16

उिं चेगाि

700

उिं चेगाि हॅाम पिंचायत

17

पिंथेिाडी

210

तहवसल

18

खलिाडी

300

तहवसल

वैिापूर

एकुि
सािखेडगिंगा

185

सािखेडगिंगा हॅाम पिंचायत

2

नागमठाण

365

नागमठाण हॅाम पिंचायत

3

नािं दुरढोक

160

बाभुळगािं ि हॅुप हॅाप

4

बाभुळगािं ि गिंगा

846

बाभुळगािं ि हॅुप हॅाप

5

चािं देगाि

80

चािं देगाि हॅाम पिंचायत

6

चेंडुफळ

314

चेंडुफळ हॅाम पिंचायत

7

दे िगािशनी

90

दे िगािशनी हॅाम पिंचायत

8

लाखगिंगा

180

लाखगिंगा हॅाम पिंचायत

9

बाबतारा

270

बाबतारा हॅाम पिंचायत

18
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पुरणगाि

527

पुरणगाि हॅाम पिंचायत

11

िािं जरगाि

247

िािं जरगाि हॅाम पिंचायत

12

अव्वलगाि

173

हमरापुर हॅुप हॅाप

13

हमरापुर

131

हमरापुर हॅुप हॅाप

14

डोणगाि

524

डोणगाि हॅाम पिंचायत

15

भालगाि

299

भालगाि हॅाम पिंचायत

16

बाजाठाण

500

बाजाठाण हॅाम पिंचायत

17

डागवपिंपळगािं ि

210

डागवपिंपळगािं ि हॅाम पिंचायत

गंगापूर

एकुि
जामगाि

1047

जामगाि हॅाम पिंचायत

2.

कायगाि

209

कायगाि हॅुप हॅाप

3

नेिरगाि

1037

कायगाि हॅुप हॅाप

4

अमळनेर

834

कायगाि हॅुप हॅाप

5

लखमापूर

71

लखमापूर हॅाम पिंचायत

6

वलिंबेजळगाि

212

वलिंबेजळगाि हॅाम पिंचायत

7

अगरकानडगाि

184

अगरकानडगाि हॅुप हॅाप

8

है बतपूर

149

अगरकानडगाि हॅाम पिंचायत

17

8

15

एकुि

5

जसंचन जवभागाचे पुर जनयंत्रि कक्ष :- वसिंचन विभागानी वदलेल्या मावहतीनमुसार वबनतारी सिंदेश
यिंत्रणामध्ये 43 VHF set, 31 िाकीटाकी, ि 10 VHF set, असून आले

नगर ि नावशक

वजल्हयािं तुन जायकिाडीमध्ये पाणी येते प्रकल्पात वकती पाणी येणार याचा अिंदाज सुमारे 42 तास
आधी करण्यात येतो. तरी या िषी उपरोक्त सावहत्य कायजस्ित करण्याची करािाही करािी ि सिज
सावहत्य सुस्स्थतीत राहील याची काळजी घ्यािी. तसा अहिाल वजल्हा आपत्ती व्यिस्थापन
प्रावधकरण, वजल्हावधकारी कायाज लय औरिं गाबाद यािं ना 1 जून 2014 पुिी द्यािे .
महसुल जवभागाचा पुर जनयंत्रि कक्ष :- वजल्हावधकारी कायाज लय त्याच प्रमाणे वजल्हयातील
औरिं गाबाद, पैठण, फुलिंब्री, िैजापूर, गिंगापूर, खुलताबाद, वसल्लोड, कन्नड आवण सोयगाि
तहवसल कायाज लयात मान्सून ि पुर वनयिंत्रण कक्ष वदनािं क 1 जून 2016पासून सुरु करािे.

दररोजचा पजजन्यमान, धरणाची पातळी ि येणारा पुर याची दर तासाची माहीती वजल्हा वनयिंत्रण
कक्षाला दे ण्यात यािी. वनयिंत्रण कक्षात महसूल विभाग तसेच इतर विभागातील

कमजचा-

यािं ची नेमणूक करण्यात यािी. वजल्हा आपातकालीन व्यिस्थापन वनयिंत्रण कक्षाचा आपत्कालीन
दु रध्वनी कमािं क हृ 1077 वकिंिा 2331077 फॅक्स हृ 2338394,

email :

collector.aurangabad@maharashtra.gov.in & abdcoll@gmail.com िर मावहतीचा आदान
प्रदान करािा.
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- 20 जिल्हा जनयंत्रि कक्षात चार अंकी सांकेतांक (1077) बाबत:वजल्हा वनयिंत्रण कक्षात चार अिंकी आपतकालीन सिंदेश घेण्यासाठी दु रध्वनी हृमािं क 1077
उपलब्ध आहे . वजल्हयातुन बीएसएनएलच्या लँड लाईन िरुन 1077, बीएसएनएल मोबाईल िरुन
0240-1077 आवण इतर मोबाईल िरुन 0240-2331077 हृमािं क लािून

आपत्ती बाबतची

मावहती घेिू शक्तात.
प्रजतबंधक उपाय योिना :-

प्रवतबिंधक उपाय योजना करण्यासाठी पूराचे पूिाज नुमान करणे

आिश्यक आहे . वसिंचन विभागाच्या मावहतीनुसार त्यासाठी शासकीय यिंत्रणा पािसाळयात 24
तास सतत कायजरत असते. यामध्ये पाटबिंधारे खाते , केंद्रीय जल आयोग, पाटबिंधारे खात्याची
वबनतारी सिंदेश यिंत्रणा कायजरत असुन तीनही यिंत्रणे च्या समियािं तुन पुराचे पू िाज नुमान केले जाते.

अवतिृष्ट्ीच्या काळात जायकिाडी धरणािर पोलीस वबनतारी सिंदेश यिंत्रणा उभारली जाते ि त्या
यिंत्रणेव्दारे धरणाचा पाणलोट क्षेत्रािं तील खालील केंद्रािरुन सिंबिंवधत धरण अथिा बिंधारा इत्यादीची
पाणी पातळी आवण विसगाज बाबतची माहीती दर तासािं नी पैठण धरणािर प्राप्त होते .
पािी सोडण्यापुवी करावयाची कायावाही :-धरिातून नदीच्या पात्रािं त पाणी सोडण्यापुिी
महसूल खाते माफजत तहवसलदार पैठण, पोलीस खाते , नगर पररषद पैठण, पिंचायत सवमती इतर
कायाज लयािं ना 24 तास अगोदर पुिज कल्पना दे ण्यात येते. आकाशिाणी, ितजमानपत्रे ि इतर प्रसार

माध्यमाव्दारे पाणी सोडण्या बाबतचे जाहीर प्रगटन प्रसाररत करुन लोकािं ना सािधानतेचा इशारा
दे ण्यात येतो.

पाटबिंधारे खात्या माफजत सुचना वमळताच तहवसलदार पैठण, नदी काठाच्या

गािातील लोकािं ना तलाठी ि तत्सम महसुल कमजचाऱया माफजत नदी काठच्या गािात पु रा बाबत
दिं िडी दे िुन लोकािं ना पुिज कल्पना ि सािधानतेचा इशारा दे ण्यात येतो. आपतकालीन पूर पातळी
िाढल्यानिंतर महसुल खात्या माफजत पूर रे षे खालील लोकािं ना सुरवक्षत स्थळी स्थालिंेाेिं तरीत
करण्यात येते. पोलीस खात्यािं स पुराबाबत पुिज सुचना वमळाल्यानिंतर महसूल खात्याच्या समियाने
लोकािं ना सुरवक्षत स्थळी हलविण्यास मदत केली जाते .
धरिातुन पािी सोडण्याची प्रक्रीया :- पैठण धरण भरल्यानिंतर जलाश्यािं त येणा-या पाण्याची
आिाक विचारािं त घेिून धरणाच्या सािं डव्याव्दारे नदीच्या पात्रात पाणी सोडु न जलाश्य प्रचलन
आराखडयानुसार पाणी सोडला जातो. ü मिंजुर जलाश्य प्रचलन आराखडयानुसार 1 ऑगस्ट रोजी
91.67% ि

15 ऑगस्ट रोजी 94% उपयुक्त साठा असािा. प्रचलन आराखडयापेक्षा जास्त

असलेले पाणी नदीच्या पत्रात साडून दे ण्यात येते.

मागील पुर पररव्हस्थती इजतहास
वषा 1990 पुर पररव्हस्थती :- 1990 च्या पुरामध्ये पै ठण जायकिाडी धरणाच्या सािं डव्यािरुन
1,84,000 क्यूसेक्स एिढा विसगज सोडण्यात आला होता. त्यािेळी पैठण शहरातील एस.टी.स्टॅ न्ड,
स्टे ट बँक आफ इिं वडया, पोलीस स्टे शन ि गािा बाहे रील नाथ मिंदीर या महत्वाचे वठकाणी चार ते
साडे चार फुटा पयंत पाणी साचले होते .
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वषा 1994

पुर पररव्हस्थती

- 21 -

:-

1994

मध्ये

जायकिाडी

धरणाच्या

सािं डव्यािरुन 1,16,000 क्यूसेक्स एिढा विसगज सोडण्यात आला होता. त्यािेळी सदरील विसगज
पुणज पणे नदी पात्रात साचला होता ि पैठण शहराला कोणतीही हणी पहोचली नाही.
वषा 2005 पुर पररव्हस्थती :- 26 ि 27 जुलै 2005 राजी मुिंबईसह महाराष्ट्र राज्यात अवतिृष्ट्ी
झाली. वद 27 जुलै ते 2 ऑगस्ट 2005 दरम्यान अवतिृष्ट्ी मुळे गोदािरीला पुर आला होता.

जायकिाडी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये अवतिृष्ट्ी झाल्यामुळे ि धरणाच्या उध्वज बाजुचे सिज धरण
100% भरल्यामुळे मोठया प्रमाणात पाणी आिक असल्यामुळे पैठण धरणाच्या
सािं डव्यािरुन 4 िेळेस जास्तीत जास्त 1,16,000 क्यूसेक्स एिढा विसगज सोडण्यात आला होता या
िषी जायकिाडी धरणातुन एकूण 2615.16 द.ल.घ.मी. जास्तीचे पाणी सोडण्यात आला होता.
वषा 2006 पुर पररव्हस्थती :- सन 2006 मध्ये औरिं गाबाद वजल्हयात 675 िाषीक सरासरी
14/10/2006 -पयंत 885 पािसाची नोिंद झाली होती 133% सरासरी टक्केिारी पाउस पडला
होता. जायकिाडी धरणाच्या िरच्या भागात वद 3 ते 12 ऑगस्ट 2006 च्या दरम्यान एकावदिसात
85 वम वम ते 255 मी मी एिढा पाउस पडला ि सिज वठकाणी अवतिृष्ट्ी होती. ओझर धरण 561
वममी, भिंडारदरा 1042 वममी, पालखेड 587 वममी. नािं दुर मधमेश्वर या बिंधाऱयािरुन 2,81,000

क्युसेक्स, मुळा प्रकल्पातु 44,000 क्युसेक्स, भिंडारदरा धरणातुन 29,000 क्युसेक्स यािेळी पैठण
धरणात सुमारे 2,80,000 क्युसेक्स विसगाज ने पाण्याची आिक असल्याने जायकिाडी धरणातुन
2,50,000 क्युसेक्स प्रमाणे पाणी सोडण्यात आला होता.

वषा 2008 पुर पररव्हस्थती :- 12 ि 13 सप्टेंबर, 2008 रोजी

नावशक ि वत्रबकेश्वर

येथे

अवतिृष्ट्ीमूळे ि गिंगापूर, NMC, मुळा ि भािं डारदारा धरणातुन जायकिाडी धरणात 176128
क्युसेस पाणी सोडल्यामुळे पुर पररस्स्थती वनमाणज झाली. येणाऱया पाण्याचा अिंदाज घेिून 48 तास
अगोदर

जायकिाडी धरणातुन 25,000 क्युसेस पाणी सोडायला सुरुिात करण्यात आली ि

1,50,000 क्युसेस पयंत िाढून पाणी सोडण्यात आले ि जायकिाडी धरण 7% (buffer area)
ररकामा करुन घेण्यात आला. निंतर गिंगापूर, NMC, मुळा, भािं डारदारा धरणातुन येणारा पाणी
जायकिाडी धरणात समािून घेण्यात आले ि वदनािं क 31/09/08 रोजी धरण 100% टक्के
ठे िण्यात आला.
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- 22 औरं गाबाद जिल्हयातील धरिे /नदी/नाले :- औरिं गाबाद वजल्हयात खालील प्रमाणे धरण आहे त.
अ.क धरणाचे नािं ि

तालुका

1

सुखना प्रकल्प

औरिं गाबाद

2

लहुकी प्रकल्प

औरिं गाबाद

3

हसुजल तलाि

औरिं गाबाद

4

जायकिाडी प्रकल्प

पैठण

5

खेळणा प्रकल्प

वसल्लोड

6

कोल्ही प्रकल्प

िैजापूर

7

नारिं गी सारिं गी प्रकल्प

िैजापूर

8

ढे कु प्रकल्प

िैजापूर

9

बोरदहे गाि प्रकल्प

िैजापूर

10

टें भापूरी प्रकल्प

गिंगापू र

11

अिंबाडी प्रकल्प

कन्नड

12

वशिना प्रकल्प

कन्नड

13

पुणाज प्रकल्प

कन्नड

14

अिंजना पळशी प्रकल्प

कन्नड

15

वगरजा प्रकल्प

खुलताबाद

16

गडदगड प्रकल्प

सोयगाि

तालुका
औरिं गाबाद
गाि (16)

पै ठण
गाि (15)

औरिं गाबाद वजल्यातील नदया ि नदी काठाच्या गािे
नदी
नदी काठाचे गाि
लहुकी नदी
बनगाि, भारिं बा, दु धड, घायगाि, शेकटा,
सुखना नदी

दु धड, वपिंवप्र, सािं जखेडा, टाकळी, दरे गाि, घारे गाि

केसापुरी नदी
दिं ेुधना नदी

गाढे जळगाि
शेकटा, लाडसािं िगी, सय्यदपुर, ढिळापुरी,

गोदािरी नदी

1) पैठण 2) कािसान, 3) चनकिाडी, 4) तेलिाडी, 5) पाटे गाि,
6) दादे गाि जहागीर, 7) िाघाडी, 8) िडिाळी,

9) नायगाि,

10) मायगाि, 11) आपेगाि, 12) निगाि, 13) आिडे उिं चेगाि,
14) टाकळी अिंबड, 15) वहरडपुरी ,
फुलिंब्री
गाि (7)

वगरजा नदी

1) वपिंपळगाि िळण, 2) पाथ्री, 3) िडोद बाजार, 4) िडोद खु,
5) शेिता बु

फुलमस्ता नदी

1) वबल्डा, 2) सािं जुळ
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- 23 िैजापुर
गाि (31)

गोदािरी नदी

1) िािं जरगाि, 2) लाखगिंगा,
अव्वलगाि,

3) पुरणगाि, 4) बाबतारा,

6) चेंडुफळ, 7) चािं देगाि, 8) सािखेडगिंगा,

5)
9)

डाकवपिंपळगाि, 10) भालगाि, 11) नािं दुरढोक, 12) डोनगाि, 13)
बाभुळगिंेािगिंगा, 14) नागमठाण, 15) हमरापुर, 16) दे िगािं िशवन,
17) बाजाठाण
विरभद्रा नदी

1) वहगणी, 2) डे रा, 3) नािं दर

मल्हारी माता

1) पाचोड बु

सुकना नदी

1) घारे गाि, 2) एकतुनी

येलगिंगा नदी

1) ढाकेफळ, 2) नािं दलगाि, 3) 74 जळगाि, 4) धुपखे डा 5)

नारिं गी सारिं गी
नदी
वशिना नदी

वदन्नापुर
खिंेिंेिं डाळा, 2)लाखगिंगा, 3) िैजापुर, 4) डिाळा, 5) नगीना

वपिंपळगाि
1)लासुरगाि, 2)फैजापुर, 3)सोनिाडी, 4) वपिंपळगाि, 5)दहे गाि,
6)जैतापुर, 7)अनिंतपुर, 8)बोरसर, 9)टाकळी,

गिंगापुर
गाि (26)

गोदािरी नदी

1)नेिरगाि, 2) जामगाि 3) कायगाि,

वशिना

1) मालुजा खु, 2) मालुिंजा बु, 3) वशरजगाि, 4) बाबरगाि, 5)
ढोरे गाि, 6) सोलेगाि,

खाम

1) वशिपुर 2) शेंदुरिादा 3) धामोरी बु

नारिं गी सारिं गी
नदी

1) लिाली टाकळी, 2) कोपापुर, 3) ढोरे गाि, 4) सोलेगाि,
5) नेिरगाि, 6) मिंडापुर, 7) माळुिं जा, 8) भायगाि, 9) मािं जरी,
10) िाहे गाि, 11) वशल्लेगाि, 12) झोळे गाि, 13) अकोलीिडगाि,
14) काटे वपिंपळगाि.

खुलताबाद
गाि (6)
वसल्लोड
गाि (10)
कन्नड
गाि (48)

वगरजा

म्है समाळ, येसगाि

फुलमस्त

सुलतानपुर, येसगाि

येळगिंगा

महै समाळ , िेरुळ

पूणाज

1) सािरखेडा खु , 2) सािरखेडा बु, 3) बोरगािं ि बाजार,
4) वदडगािं ि, 5) वशसारखेडा, 6) भिन

केळणा

1) बहुली, 2) पालोद, 3) अिी, 4) डोिंगरगािं ि

वशिना नदी

1) अिंधानेर, 2) महृणपुर, 3) कन्नड, 4) बावहरगाि, 5) दाभाडी,
6) हतनुर, 7) टापरगाि, 8) अिंतापुर, 9) केसापुर, 10) आलापुर,
11) िैसपुर, 12) टाकळी ल., 13) बोरसर बु, 14 ) बोरसर खु,
15) शेिता, 16) लामनगाि, 17) दे िळी

िेळगिंगा नदी

दे िळी, दे भेगाि

पुणाज नदी

1) नागापुर, 2) करिं जखेडा, 3) रे उळगाि,

4) नेिपुर,

5) बरकतपुर, 6) रायगाि, 7) िाकद, 8) वदगाि,
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9) खेडी

- 24 अिंजना नदी

1) वनिंभोरा, 2) िासडी, 3) दे िपुळ, 4) पळशी, 5) वपिंपरखेडा, 6)
नादरपुर, 7) जिखेडा खु , 8) जिखेडा बु , 9) नाचनिेल, 10)
कोपरिेल, 11) टाकळी बु

सोयगाि
गाि (6)

गडदगड नदी
गािं धारी नदी

नागद
1) वचकलठाण, 2) वनमडोिंगरी, 3) घुसुरतािं डा

नारिं गी सारिं गी
नदी

1) मुिंदिाडी, 2) अिंधानेर, 3) मकरनापुर, 4) कन्नड,
5) बवहरगाि, 6) दाभाडी, 7)भोकरगाि,

सोना नदी

गलिाडा, सोयगाि, आमखेडा

िाघुर नदी

लेणापुर, फदाज पुर, धनिट

गाव (165)

एकुि गाव

165
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- 25 तालुका पातळीवरील अजधका-यांसाठी
आपत्कालीन मागादशाक सूचना
तहजसलदार
अ) आपत्ती पूवा जनयोिन1) तालुकास्तरीय अवधकारी यािं च्याशी सल्लामसलत करुन एकवत्रत तालुका आपत्ती
व्यिस्थापन योजना तयार करािी. अशी योजना करतेिेळी खालील नमूद बाबीिंचा
अिंतभाज ि करािा.
अ) तालुक्यामधील आपत्कालीन प्रदे शाचा नकाशा, तालुक्याचा इवतहास, भौगोवलक
पररस्स्थती, व्यािसावयक तपवशल, पजजन्यमान, जलवसिंचन आवण कारखाने इत्यादी बाबत
तपवशल.
ब) सुरवक्षत पयाज यी व्यिस्था ( आपत्ती व्यिस्थापन योजना राबविण्यासाठी)
क) कायाज लय प्रमुख,कायाज लयीन कमजचारी िगज,कायाज लयीन िाहन,कायाज लयीन इमारती
उपलब्धता.
ड) वनयिंत्रण कक्षामधील तपशीलिार व्यिस्था.
फ) भौगोवलक विभाग, प्रादे वशक अवधकारी कायाज लय आवण तहसील कायाज लय,आपत्ती
व्यिस्थापन कायाज लय, इतर तालुका स्तरीय अवधकारी कमजचा-यािं नी नेमून वदलेले काम
िेळेत ि तत्परतेने करणे .
ग) तालुक्यामधील अन्नधान्य एकवत्रत करुन ठे िण्याच्या वठकाणाची/गोदामािं ची आवण स्वस्त
धान्य दु कानाची सविस्तर मावहती.
ह) तालुक्यामधील सिंकटकालीन मागाज तून सुटका करण्यासाठी िाहने , आवण इतर
सावहत्यासिंबधी विस्ताराने मावहती.
ज) तालुक्यामधील एका गािातून दु स-या गािी सिंदेश पाठविण्यासाठी असणारी साधनाची
तपशीलिार नोिंद.
ई) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन मिंडळाचे कामकाज चालविण्यासाठी विस्ताराने तपवशलिार
मावहती.
क) एन.जी.ओ.आवण त्यािं चे मदतनीस त्यािं चे पत्ते आवण तालुक्यातील त्यािं चे दु रध्वनी हृमािं क.
ख) तालुका पातळीिरील अवधका-यािं ना पररस्स्थतीची जाणीि करुन दे ण्याचे प्रवशक्षण दे णे
आवण त्यािं ची पररणामकारक अिंमलबजािणी करण्यासाठी विभागाची स्थापना.
म) वनयिंत्रण कक्षाचा वनयिंत्रक म्हण् ेू न वनणजय क्षमता असलेल्या सक्षम अवधका-याची खास
वनयुक्ती करणे .
न) धोक्याचे पृथक्करण सूक्ष्म अभ्यास,ऋतु/मौसम,सिंभाव्य आपत्ती

आवण ऐतीहावसक

आपत्तीचा पुनविजचार.
ि) आपत्तीिंची शक्यता असलेल्या भागाचा पुनविजचार भय/जोखीम,प्रवतबिंधक
उपाय,तरणोपाय,तरणोपायाची उपयुक्तता आवण जरुर त्या गोष्ट्ीचा पुरिठा.
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2) गािं ि आपत्ती व्यिस्थापन
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आराखडा ि तालुका आपत्ती व्यिस्थापन आराखडा

यािं चे अद्ययाितीकरण करणे .

3) गािच्या भेटीदरम्यान हॅाम आपत्कालीन योजनेअिंतगजत प्रत्येक गािात सुरवक्षत वनिा-याच्या
इमारती/जागािं चे

वनरीक्षण

करणे

आवण

गरज

भासल्यास

त्यात

स्थावनक

अवधकारी,उपलब्ध आवथजक तरतूद आवण स्विंयसेिी सिंस्था यािं च्या माफजत दु रुस्ती करणे.
धोक्याची जकंवा आपत्तीची सुचना जमळताच1) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन प्रमुख तहसीलदार यािं नी भरविलेलया बैठवकत धोक्याच्या
पररस्स्थती विषयी करणे .

2) आपत्कालीन पररस्स्थतीत कोणत्या अवधका-याने कोणते काम कराियाचे याची योजना तयार
करणे .

3) विविध विभागाच्या अवधका-याचा गट तयार करणे .

4) आपत्तीच्या शक्यतेविषयी तो कृती दलाला सचेतन ि कायजशील बनिेल ि आपत्तीची सुचना,

िेळेिर पोहचिण्यासाठी दळणिळण सचेतन करे ल आवण आपत्कालीन कृती दलाचे
सदस्य सरपिंच, तलाठी, मुख्याध्यापक यािं ना ताबडतोब आवण िेळेत सूचना दे ण्याविषयी तत्पर
राहणे .

5) तालुका पातळीिरील सिज कमजचा-यािं ना आपल्या मुख्यालयात राहण्याविषयीचे आदे श दे णे.
6) गािं ि पातळीिरील सिज कमजचा-यािं ना त्यािं चे कायजक्षेत्रात मुख्यालयाच्या जागेिर राहण्याच्या

सूचना दे णे.

7) अवतसिंिेदनशील क्षेत्रामध्ये सूचना दे ण्यासाठी लाऊड स्पीकर असलेली िाहने पाठविणे .
8) त्याव्दारे नदीवकनारी, खोलगट भागात, आवथजक दृष्ट्या मागासिगीय कुटू िं ब त्याचसोबत
वनराधार, वनराश्रीत कुटू िं बाना आपत्तीचा धोका सिंभिणा-या कुिंटू बािं ना सुरवक्षत स्थळी
स्थलािं तररत करणे .
9) शोध, सूटका कायज , स्थलािं तर आवण मदत कायाज साठी तालुका आपत्ती व्यिस्थापन आराखडा
वकिंिा गािं ि आपत्ती व्यिस्थापन आराखडा नूसार आपत्तीहॅस्त भागात मदत कायजसाठी
पाठिणे .

10) शोध आवण सुटका कायज लोकािं चे स्थलािं तर आवण मानिी सिंसाधनाच्या उपयोवगतेची रचना
करणे .

11) पूिजसूचना वदल्या गेल्यामुळे ज्या लोकाचे स्थलािं तर केले गेले आहे अशा लोकािं च्या
तात्पुरत्या वनिा-यािं ची सोय करणे .

12) आिश्यकतेनुसार तो लोकािं ना सुरवक्षत वठकणी हलविण्यासाठी िाहनािं ची उपलब्धता करुन
दे णे.

13) तात्पुरत्या वनिा-यामध्ये आवण ररलीफ कॅम्पमध्ये स्थावनक NGO डॉक्टर आवण औद्योवगक
िसाहतीच्या मदतीने अन्नपाणी ि औषधाची सोय करणे .

14) स्थावनक NGO च्या औद्योवगक िसाहतीच्या आवण दे णगीदारािं च्या मदतीने िेळे आवधच
मदत कायाज ची योजना करणे .
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- 27 आपत्ती नंतरचे काया1) आपत्तीमुळे िाताहत झालेले क्षेत्र ि गािक-यािं ना इतरािं पासुन िेगळे करणे आपत्ती व्यिस्थापन
सिंघाना कृतीशील बनिणे .

2) आवणबाणीच्या मदत कायाज ची विभागणी करुन मदतकायज सुरु करुन त्याचबरोबर नुकसानीचे
मुल्यमापन करुन त्याविषयीची धोरणात्मक योजना तयार करणे . त्याचबरोबर त्यासिंबधीचे
आराखडे /तक्ते तयार करुन सिज कमजचा-यािं ना समजािून सािं गणे .
3) सरकारचे धोरण ि आपत्तीकालीन मदतकायज यासिंबधीचे मागजदशजन सिज गटातील सभासदािं ना
करणे .

4) त्याचबरोबर सरकारी मदत वनधी ि िस्तुिंचे िाहतुक आवण िाटप यासिंबधीची तालुका
पातळीिर ि हॅामपातळीिर पारदशजक रचना करणे .

5) मदतकायज ि िस्तू िाटपामध्ये कुठल्याही प्रकारची अवनष्ट् गोष्ट् घडणार नाही याची काळजी
घेणे. ज्यायोगे गरजू लोक त्यापासुन ििंवचत राहणारनाहीत याची दक्षता घेता येईल.

6) आिश्यकतेनुसार मदतकायज वशबीरामध्ये वपण्याचे पाणी ि अन्य आिश्यक िस्तुिंची उपलब्धता
करुन दे णे.

7) िाताहतीचे प्रथवमक अिंदाज तयार करणे .
8) वजल्हा प्रशासन आवण वनयिंत्रण कक्षाला िाताहतीची अचूक मावहती पुरिणे .

9) सिंकटहॅस्त लोकािं च्या सूटकेचे कायज प्रवशक्षीत पोलीस,जलतरण पट इत्यादीिंच्या सहाय्याने
गरजेनुसार हाती घेणे.

10) मदतकायज आवण लोकािं ना जिळच्या वकिंिा तात्पुरत्या वकिंिा कायमच्या दिाखान्यात
उपचारासाठी लविण्यासाठी जास्तीत जास्त िाहनाची उपलब्धता करणे. यासाठी

एन.सी.सी., स्थावनक पोलीस, वमल्ट्र ी फोसज इ.ची मदत घेणे आपत्तीमध्ये जे लोकमृत
पािले आहे त. त्यािं ची ओळख पटविणे त्याचबरोबर कायदे वशर बाबीिंची पूतजता होईपयंत त्यािं चे
सिंरक्षण करण्याची व्यिस्था करणे .
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- 28 तालुका पातळीवरील अजधका-यांसाठी
आपत्कालीन मागादशाक सूचना
पोलीस जवभाग
अ) आपत्ती पूवा जनयोिनतालुक्यात ज्या वठकाणी एकापेक्षा जास्त पोलीस चौक्या असतील ते पोलीस वनरीक्षक
पोलीस उपवनरीक्षक आपत्ती व्यिस्थापन सवमतीचे काम नोडल अवधका-याप्रमाणे करे ल. तालुका
पातळीिरील पोलीस खात्यातील लोकािं शी स्वतिंत्र आवण बहुव्यापक अशी यिंत्रणा आपत्कालीन
पररस्स्थतीला सामोरे जाण्यासाठी बनिणे , तसेच आपत्कालीन परररस्स्थतीला सामोरे जाण्यासाठी
आणखी काही पयाज य तयार करणे.
1)

तालुक्यातील सिज कमजचा-यािं शी सिंपकज साधण्याविषयी तपशील वनयिंत्रण कक्षास दे णे.

2)

त्यािं च्या अवधकार क्षेत्रात येणा-या तालुक्यातील महत्वाच्या इमारती िाहने , गुत्तेदार
आवण त्यािं ची तालुक्यातील िापरता येतील अशी िाहन याविषयी तपवशल दे णे.

3)

आपत्तीच्या िेळी/पररस्स्थतीत उपयोगी येणा-या मनुष्यबळ ि इतर सिंसाधनाचा विचार
करणे .

4)

पोलीस कमजचारी आवण पोलीस वनयिंत्रण कक्ष यािं चा तपवशल दे णे.

5)

तालुका वनयिंत्रण कक्ष, कमजचारी आवण त्यािं चे कायज यािं चा तपवशल दे णे.

6)

वनयिंत्रण कक्षात नोडल अवधका-याची नेमण् ेु क करणे .

7)

आपत्तीबाधीत क्षेत्रामध्ये िाहतुक व्यिस्था करणे .

8)

असामावजक घटकाचा तपवशल दे णे.

9)

आपत्कालीन पररस्स्थतीतील आवण आपत्कालीन वशबीरातील लोकािं च्या सुरक्षेची
व्यिस्था करणे .

10)

तालुक्यातील काळाबाजार करणा-यािर वनयिंत्रण ठे िण्यासाठी तहवसलदारािं ना मदत
करे ल.

11)

आपत्कालीन साधन सामुहॅीची िाहतुक करण्यासाठी सिंरक्षण दे णे.

12)

वजिीतहानीनिंतर ताबडतोब कायजिाही कण्याविषयी ठोस वनणजय घेणे.

13)

आपत्कालीन क्षेत्रातील लोकािं चे स्थलािं तर करण्यासाठी अवधका-यािं ना मदत करणे.

14)

दळणिळणासाठी आिश्यक गोष्ट्ीिंचा पुरेसा पुरिठा करणे .

15)

पोहणा-यािं ची यादी तयार करणे .

16)

तालुक्यातील आवण दळणिळण क्षेत्रातील िायरलेस वठकाणिंेाची यादी करणे .

17)

आपत्ती व्यिस्थापन योजनेविषयी सिंबवधत असलेले तपवशल अद्ययाित करणे .

18)

आपत्तीच्या िेळी वनयिंत्रण कक्ष प्रमुखाची वनयुक्ती करणे .
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- 29 ब) धोक्याची जकंवा आपत्तीची सुचना जमळताच1.स्थावनक तपसीलदाराशी सिंपकज साधणे .
2.शोधकायज आवण सुटका कायज यासाठी लागणा-या उपकरणािं ची उपलब्धता याबाबत पूिजतयारी
करणे .

3.तपासणी आवण सुटका कायज करण्यासाठी पोलीसािं ची िैयस्क्तक योजना तयार करणे .

4.आिश्यकतेनुसार दळणिळणािं च्या सिज साधनािं चा आवण िाहनािं चा िापर करुन सिंदेश दे ण्याची
व्यिस्थाकरणे .

आपत्तीनंतरचे काया1.आपत्तीहॅस्त भागातील चो-या,लुटपाट यािर वनयिंत्रण ठे िुन कायदा आवण सुव्यिस्था राखणे .
2.शोध आवण सुटका कायाज साठी एन.सी.सी./िी.टी.एफ./एन.जी.ओ.इत्यादीिंची जुळिाजुळि
करणे .

3.आपत्कालीन वशवबराची अवण आपत्कालीन िस्तुिंच्या साठिणीच्या सुरवक्षततेची व्यिस्था करणे.
4.आपत्कालीन सावहत्याच्या िाटपामध्ये पारदशजकता ठे िून िाटपाचे िेळी कायदा आवण
सुव्यिस्था बाबत खबरदारी घेणे.

5.लोकाना सुरवक्षत वठकाणी हलिणा-या कृती गटाला मदत करणे .
6.मृत व्यस्क्तिंच्या शरीराची (प्रेताची) विल्हे िाट लािण्यासाठीच्या कायदे शीर बाबीिंची ताबडतोब
पूतजता होण्याची व्यिस्था करणे.

तालुका पातळीवरील अजधका-यां साठी
आपत्कालीन मागादशाक सूचना : आरोग्य अजधकारी
अ) आपत्ती पूवा जनयोिन1) तालुका आपत्कालीन सवमती कायज करीत असतानाच आरोग्य विभागाने खालील खबरदारी
घेणे आिश्यक आहे .

1) आपत्कालीन व्यिस्थापनात आरोग्य विषयक स्वतिंत्र वनयोजन.
1) मध्यिती आरोग्य केंद्र (वजल्हा रुग्णालय) च्या वनयिंत्रण कक्षाशी मावहतीची दे िाणघेिाण
करण्याची रचना.
2) नोडल ऑफीसरची नेमणुक.
3) िेळेपूिीच जीिनािश्यक औषधी,लसीकरण आवण वकटक नाशकािं ची उपलब्धता.
4) िाहनाची ि सिंबधीत सावहत्याची दे खभाल उदा. ऍ़म्ब्युलन्स,जीप वकिंिा इतर उपकरणे
उदा.जनरे टर इत्यादी.
5) खाजगी व्यिसाय करणारे डॉक्टसज अथिा िैद्यवकय सोयी सिलती यािं ची यादी करणे .
6) वफरते दिाखाने
7) आपत्तीमध्ये िेगिेगळया गािािं मध्ये काम करणा-या िैद्यवकय सेिािं ची मावहती प्राप्त करणे.
8) आपत्तीदरम्यान उध्दभिणा-या सािं सवगजक रोग ि उपाय या मावहतीचा प्रसार कणे .
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- 30 9) सिज कमजचा-यािं ना आपत्तीहॅस्त मदत कायाज ची प्राथमीक मावहती दे णे. सिज PHC प्राथवमक
आरोग्य केंद्र वकिंिा सािजजवनक आरोग्य केंद्राच्या कमजचा-यानिंेा लोकािं मध्ये वकिंिा
जनािरािं मध्ये होणा-या रोगािं चा प्रादु भाज ि रोखण्यासाठीचे प्रवशक्षण दे णे आवण यासिंबधीची
पुढील योजना तयार करणे .
10) सिज रक्तदात्यािं चे रक्तगटाप्रमाणे यादी त्यािं चे पत्ते दू रध्वनी हृमािं क इत्यादी मावहती
सिंकलीत करणे .
11) आपत्तीहॅस्त योजनेकररता सिज कमजचा-यामध्ये आरोग्यविषयक जागरुकता ि सेिाभाि
वनमाज ण करण्यासाठी विविध कायजहृमाची रचना करणे .
12) आपत्ती व्यिस्थापन सिंघाना प्रथमोपचाराविषयी प्रवशक्षण दे णे.
13) आपत्तीच्या िेळी िैद्यवकय उपचारासाठी लागणा-या उपकरणिंेाची उपलब्धता करुन
दे ण्यासाठी कृतीशील योजना तयार करणे .
ब) धोक्याची जकंवा आपत्तीची सूचना जमळताच1) आपल्याजिळ उपलब्ध असलेल्या महत्वाच्या औषधी,जीिनािश्यक
औषधी,वकटकनाशके
इत्यादी असल्याची खात्री करुन घेणे आवण आिश्यकता भासल्यास मुख्यालयाकडून
जादा पुरिठा होण्यासिंबधी सिंपकज करणे .
2)

तालुका मुख्यालयाच्या आरोग्य केंद्रामध्ये रात्रपाळीसह वनयिंत्रण कक्ष स्थापन करणे .

3)

आपत्तीहॅस्त व्यिस्थापनाच्या योजनेपमाणे आरोग्य कमजचा-यािं ना त्यािं च्या त्याच्या क्षेत्रात
कामािर पाठविणे.

4)

आपत्ती पररस्स्थतीनिंतरच्या कामासाठी वफरते दिाखाने कायाज स्ित करणे .

5)

आवणबाणीच्या कामासाठी आवधच स्थावनक डॉक्टर वकिंिा स्थावनक स्विंयसेिी सिंघटना
इत्यादीिंना सिंघटीत करणे.

6)

वजल्हा वकिंिा तालुका वनयिंत्रण कक्षाशी प्रत्यक्ष सिंपकज वनमाज ण करणे .

7)

रक्तदानासाठी आवधच तयार केलेल्या यादीप्रमाणे रक्तदात्याशी सिंपकज करणे .

आपत्ती नंतरचे काया1) जखमीिर प्रमोपचार करणे आवण गिंभीर जखमी व्यस्क्तिंना जिळच्या दिाखान्यात वकिंिा
प्राथवमक आरोग्य केंद्रात हलविणे .

2) आपत्कालीन क्षेत्रात त्वरीत औषधाचा पुरेसा साठा पाठविणे .
3) आपत्तीहॅस्त क्षेत्रात प्रािं त वकिंिा वजल्हयाकडून अवतररक्त उपलब्ध असलेल्या कमजचा-यािं ची
अवतररक्त नेमणूक करणे .

4)रोगािं चा प्रादु भाज ि होिू नये म्हणुन वकटकनाशकाची फिारणी करणे त्यासाठी लोकािं चा सहभाग
नोिंदविणे ,पाण्याची चाचणी करणा-या यिं त्रणेकडु न पाण्याच्या शुध्दतेची खात्री करुन घेणे.

5)प्रथमोपचारासाठी वफरते पथक वनयुक्त करणे .
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- 31 6)आरोग्य कमजचारी आवण आपत्ती व्यिस्थापन सिंघ सभासदािं च्याव्दारे घरोघरी आिश्यक औषधी
आवण क्लोरीन गोळयािं चे िाटप करणे .

7) गिंभीर जखमी लोकािं ना दिाखान्यात हलविणे .

8)मृत पािलेल्या व्यक्तीिंचे वनयमानुसार त्वरीत शिविच्छे दन करणे .
9)अन्न वनरीक्षकामाफजत आपातहॅस्त विभागातील अन्न खाण्यालायक असल्याची खात्री करुन घेणे.
तालुका पातळीवरील अजधका-यांसाठी
आपत्कालीन मागादशाक सूचना
उपअजभयंता (जसंचन / िीवन प्राजधकरि)
अ) आपत्ती पूवा जनयोिनतालुका आपत्ती व्यिस्थापनाबाबत पाणी पुरिठा विभागाने खालील कृती करािी.
1)वनयिंत्रण कक्ष वनमाज ण करणे
2) उपअवभयिंता अथिा अन्य सक्षम अवधका-यास नोडल ऑफीसर म्हणुन जबाबदारी दे णे.
3) आपत्तीमध्ये यदाकदावचत नेहमीची पाणीपुरिठा योजना बिंद पडल्यास पयाज यी वपण्याचे
पाणीपुरिठा करण्याची योजना तयार करणे .

4) तालुक्यातील सिज गािािं मध्ये उपलब्ध पाणीपुरिठयाच्या साधनािं ची सविस्तर मावहती दे णे.
5) तात्काळ आवण तात्पुरता पाणीपुरिठा उपलब्ध करुन दे ण्यासाठी शासवकय अथिा
खाजगी टँ करची योजना करणे .

6) पाण्यामुळे होणा-या रोगासिंबधी काळजी घेणे त्याचबरोबर पाण्याचे क्लोरीनेशन
(वनजंतुकीकरण) करणे.

7) सिज कमजचा-यािं ना आपत्तीची मावहती दे णे.
ब) धोक्याची जकंवा आपत्तीची सूचना जमळताच1) वपण्याचे पाणी अथिा पाण्याची साधने तपासण्यासाठी गट सिंघटीत करणे .

2) तात्पुरते वपण्याचे पाणी टॅ करव्दारे पुरविण्यासाठी वकिंिा इतर साधनािं व्दारे पुरविण्यासाठी
योजना तयार करणे .
3) आपत्तीच्या िेळी िीज पुरिठा खिंवडत होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन िीजपुरिठयासाठी
विद् युत जवनत्रची (जनरे टरची)व्यिस्था करणे .

4) पुरेशा प्रमणात क्लोरीन गोळयाची उपलब्धता करणे ि त्यािं चे िाटप करणे .
क) आपत्ती नंतरचे काया1) यदाकदावचत आपत्तीमुळे वनयवमत पाणी पुरिठयाची योजना विस्कळीत झाली/बिंद
पडली तर पयाज यी व्यिस्था कायाज स्ित करणे.

2) यदाकदावचत पाण्याचा पुरिठा करणा-या पाईपाची नासधुस झाली असल्यास ताबडतोब
त्यािं ची दु रुस्ती करणे .
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- 32 3) पाण्याची टाकी,पाण्याचे पिंप आवण पाणीसाठी आवण इतर पाण्याची साधने यािं ची
तपासणी करणे .

4) टँ करव्दारे अथिा स्वतिंत्र पाणीपुरिठा योजना अथिा हॅुप पाणीपुरिठा योजना याव्दारे
क्लोरीनेटेड पाणी उपलब्ध करुन दे णे.
5) मदतकायज वशबीरात वकिंिा वनिा-यात अथिा खानािळीत वपण्याचे पाणी उपलब्ध
साधनाव्दारे उपलब्ध करुन दे णे.

तालुका पातळीवरील अजधका-यांसाठी
आपत्कालीन मागादशाक सूचना
उपअजभयंता (पाटबंधारे )
अ) आपत्ती पूवा जनयोिनतालुका आपत्ती व्यिस्थापनासाठी पाटबिंधारे विभागाने खालील कृती करािी.
1) तालुक्यातील पट् टीचे पोहणारे आवण सिज कमजचारी,अवधकारी िाहने यािं चे फोन
निंबर ि पत्ते यािं च्याव्दारे त्यािं च्याशी सिंपकज करणे .
2) तालुक्यातील पाटबिंधारे सिंबधीचे घटकाची विस्तृत मावहती ठे िणे उदाहरणाथज
विवहरी,तळे ,कॅनाल,मध्यम आवण मोठे प्रकल्प ई.
3) नोडल अवधका-याची वनयुक्ती आवण मुख्यालयाच्या वठकाणी वनयिंत्रण कक्षाची स्थापना.

4) तालुक्यातील सिज सिंपकज रस्ते गािे आवण अपघातप्रिण स्थळे यािं ची विस्तृत मावहती तयार

करणे .पुरपररस्स्थातीसाठी पाण्याच्या साठयाला जर काही गळती नमाज ण झाली तर त्यासिंबधी
त्वरीत कराियाच्या कृतीची माहती तयार करणे .
5) आपत्तीविषयीचे अत्यिंत स्पष्ट् वचत्र त्याचबरोबर महत्वाचे कामे यासिंबधीची मावहती सिज
कमजचा-यािं ना दे णे.

6)प्रत्येक मोठया तळयािर प्रभािीपणे वनयिंत्रण कक्ष राबविणे .

7)दळणिळणासाठी पुरेसे आवण अत्यिंत आध्ेु वनक उपकणे उपलब्ध करणे .

8)साधारण पररस्स्थतीमध्ये तलाि,नदी वकनारा, कालिा वकिंिा तलािाकडे जाणारे रस्ते
इत्यादीची िेळािेळी तपासणी करणे .

ब) धोक्याची जकंवा आपत्तीची सुचना जमळताच1) दळणिळणाची साधने उदा.टे लीफोन,मो.फोन,िायरलेस,सायरन इत्यादी उत्तमस्स्थतीत
आहे त याची खात्री करणे .

2) कुशल आवण अकुशल कमजचा-यािं ना आपल्या पयजिेक्षणाखाली तयार आवण जागरुक ठे िणे .
3) कुशल व्यक्तीकडून तळे ,कालिे इत्यादीची स्स्थतीविषयीचे िारिं िार अहिाल घेणे.
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- 33 4) यदाकदावचत पाण्याचा प्रिाह िाढला वकिंिा जास्त झाला तर त्वरीत खोलगट भागात राहणाया लोकािं ना सूचना दे णे त्याचबरोबर वजल्हा ि तालुका वनयिंत्रण कक्षाला सूचना दे णे आवण
अवधकृत सक्षम अवधका-याच्या मदतीने पाणी सोडाियाचे वकिंिा नाही याचा वनणजय घेणे.
5) पाण्याची पातळीची िाढ वकिंिा घट या विषयीची मावहती योग्य पध्दतीने पाठविण्याची रचना

करणे . ती मावहती लोकािं ना स्थावनक प्रसारमाध्यम,तालुका अथिा वजल्हा वनयिंत्रण कक्ष यािं ना
पुरविणे .

6) मोठया क्षमतेच्या पाणी साठयाच्या वठकाणी एखादा िररष्ठ अवधकारी थािं बणे आवण कायज
करणे .
7) ज्या वठकाणी आिश्यकता आहे अशा वठकाणी शोध आवण सुटका मोवहमेकररता पाणी
उपसण्याकररता पिंप,जनरे टसज ,टर क्स,बुलडोजसज ,एक्सकॅिे टसज ,बोट ई.ची सोय करणे .

आपत्तीनंतरची कृती -

1) तिंज्ञ कुशल अवधका-याच्या मदतीने पाणी साठयाच्या स्स्थातीसिंबधी अचूक वचत्र वमळविणे .
2) अवधक साठलेला पाणीसाठा सक्षम अवधका-याच्या पाहणीनिंतर वनगजत करणे .
3) पाण्यात अडकलेल्या व्यक्तीिंच्या सुटकेसाठी प्रयत्न कणे .
4) जर एखाद्या वठकाणी ओिरफ्लोेे वकिंिा वलकेज आढळल्यास त्वरीत कायजिाही करणे ज्या
योगे कुठल्याही पध्दतीची हानी टाळता येईल ही कृती पूिी ठरविलेल्या कृती योजनेनुसार
करािी.
5) तालुका आवण वजल्हा वनयिंत्रण कक्षाला प्रत्येक साठयागणीक पाण्याची पातळी आवण स्स्थती
या विषयी मावहती दे त राहणे . जर समजा त्या वठकाणी कुठल्याही पध्दतीचा धोका नसल्यास
लोकािं ना आवण प्रसारमाध्यमािं ना सिज सुरवक्षत आहे अशा पध्दतीची मावहती पुरविणे .
6) जर वपण्याचे पाणी जलवसिंचन योजनेमधून पुरविण्यात आले असेल तर वपण्याच्या पाण्याची
िाहतूक करण्याची काळजी घ्यािी.
7) स्थावनक प्रशासनाला शोध ि सुटका कायाज साठी मदत करणे तसेच मदत कायाज साठी
लागणारे पाणी उपसापिंप,बोट इत्यादी पुरविणे .

तालुका पातळीवरील अजधका-यांसाठी
आपत्कालीन मागादशाक सूचना
उपअजभयंता (सावािजनक.बांधकाम जवभाग)
अ) आपत्ती पूवा जनयोिन-

1) तालुका आपत्ती व्यिस्थापनाची सािजजवनक बािं धकाम विभागाने खालील कृती करािी.
अ) तालुक्यातील त्यािं च्या अवधकाराखालील सिज कमजचा-याची विस्तृत मावहती ठे िणे .
ब) त्यािं च्या अवधकार कक्षात येणा-या वबल्डीिंग,िाहने ,यिंत्रे इ.ची विस्तृत मावहती ठे िणे त्याचबरोबर
गुत्तेदार ि त्याच्या िाहनाची ि यिंत्राची माहीती ठे िणे .

क) तालुक्यातील सिज क्षेत्राचे नकाशे ,ज्यामध्ये विविध सािं स्ख्यकीय मावहती असेल.
ड) सिज गािापयंत पोहचणारे रस्ते वकिंिा इतर रस्ते ज्यामध्ये पुल,रे ल्वे हृावसिंग इ.अिंतभूजत आहे त
त्यािं ची स्स्थती.
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- 34 इ) कुठल्याही बािं धकामात भुकिंप अथिा चहृीिादळ प्रवतरोधक सावहत्य ि त्यासिंबधीच्या वनयमािं चे
पालन होते आहे वकिंिा नाही याची अत्यिंत कठोरपणे अिंमलबजािणी करणे.
फ) सािजजवनक बािं धकाम विभागाने िेळोिेळी बिंगले ,वनिास स्थाने,उिं च इमारती इत्यादीची पाहणी
करणे .

ग) अपघात प्रिण पुल आवण त्यािं चे वनरीक्षण याची योजना कणे .
ह) आवणबाणीच्या प्रसिंगी त्यािं ची दु रुस्ती करण्याची योजना तयार करणे .
2) आवणबाणीच्या िेळी तालुका वनयिंत्रण कक्षाला सहकायज करण्यासाठी सहाय्यक अवभयिंता
स्तराचाअवधकारी वनयुक्त करणे .

3) आवणबाणीच्या िेळी उपयोगात येणारे खात्याची यिंत्रे उदा.बुलडोजसज ,टर क्टसज ,िॉटर
टँ कसज , डिं पसज , अथजमुिसज , एक्सकॅिे टर, वडिॉटरीग
िं पिंप्स, जनरे टसज,कटसज ,टर ीक्टसज
लॅडसज , रोप्स, फ्ल्ल्डलाईट, शॉिेल्स, हॅ क्सेस,हॅ मसज , आर.सी.सी.कटसज यािं ची वनगा राखणे
आवण दर तीन मवहन्यािं नीती चालू स्स्थतीत आहे त याची खात्री करुन घेणे.

ब) धोक्याची जकंवा आपत्तीची सूचना जमळताच1) तालुका वनयिंत्रण कक्षाशी मदत करण्याकररता त्वरीत सिंपकज करणे .

2) सिज कमजचारी आपल्या मुख्यालयात कामािर आहे त याची खात्री करणे .

3) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन आराखडयानूसार विवशष्ट् कामासाठी अवधकारी ि कमजचारी यािं ना
पाठविणे .

4) सािजजवनक बािं धकाम विभागाकडून अपेवक्षत असलेली सिज कामे करणे .
क) आपत्तीनंतरचे काया-

1) तालुका सिंपकज अवधकारी यािं च्या सिज सूचनािं चे पालन करणे .
2) शोध आवण सुटका कायाज साठी कायम सतकज राहणे .

3) आपत्कालीन योजनेसाठी लागणारे मनुष्यबळ ि सिंसाधने उपलब्ध करणे .
4) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन आराखडयानूसार अिंतभूजत असणा-या योजना कायाज स्ित करणे.
5) तालुका प्रशासनाला हानीचे सिेक्षण कण्यासाठी तािं वत्रक कमजचा-यािं ची सेिा उपलब्ध करुन
दे णे.
6) आवणबाणीच्या पररस्स्थतीचा विचार करुन आपत्तीहॅस्त क्षेत्राचा प्राथवमक अहिाल 12-24
तासात तयार करणे .

7) विद् युत,पाणी,स्वच्छतागृहे यािं ची तात्पुरत्या वनिा-याच्या वठकाणी सोय करणे . त्याबरोबर
तात्पुरत्यावनिा-याच्या वठकाणी जाणा-या रस्त्ािं चे वनरीक्षण करणे आवण जर आिश्यकता
भासली तर दु रुस्ती करणे .
8) आपत्तीकालीन रस्ते दु रुस्ती,पु ल दु रुस्ती करणे याची योजना करणे आवण त्यािरुन िाहने
सुलभ ररत्या जाऊ शकतात याची खात्री करणे .

9) सािजजवनक मालमत्तेच्या झालेल्या हानीचे ि नुकसानीचे सिेक्षण करणे .
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तालुका पातळीवरील अजधका-यांसाठी
आपत्कालीन मागादशाक सूचना
उपअजभयंता (महाजवतरि) आजि औरं गाबाद शहरासाठी GTL co
अ) आपत्ती पूवा जनयोिन1) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन योजने अिंतगजत म.रा.वि.वि.किं.आवण GTL किंपनी उजाज विभागानी
खालील कृती कराव्यात.
अ) तालुक्यातील त्यािं च्या अवधकाराखालील सिज कमजचा-याची विस्तृत मावहती ठे िणे .उदा.पत्ते ,फोन
निंबर इ.
ब) त्यािं च्या अवधकार क्षेत्रात येणा-या इमारती,िाहने आवण उपकरणे यािं ची विस्तृत मावहती तयार
करणे त्याचबरोबर गुत्तेदार,त्यािं ची िाहने ि उपकरणे यािं ची मावहती तयार करणे .
क) पािर स्टे शन्स,सब स्टे शन्स,वफडसज ,टर ान्सफामजसज आवण मुख्य विद् युत लाईन याची मावहती
दशजविणारा नकाशा तयार करणे .

ड) आपत्तीच्या काळात विजेिर आधाररत सािं डपाणी व्यिस्थापन,रे ल्वे स्थानक,बस स्थानक,
मोक्याची महत्वाची वठकाणे,विद् युत गृहे,महत्वाची दिाखाने इत्यादी सिज वठकाणिंेाची विद् युत
स्स्थती तपासणे .

इ) हानीप्रिण पािर स्टे शन्स् ,सब स्टे शन्स् इत्यादीिंची दर तीन मवहन्यािं नी तपासणी करणे .
फ) तात्पुरत्या काळासाठी विद् युत पुरिठा पुिजित करण्यासाठी लागणा-या उपकरणािं ची अथिा
साधनािं ची त्वरीत उपलब्धता कण्यासाठी योग्य ती कृती योजना करणे .
ग) जिळच्या वजल्हयातून जे आपत्तीहॅस्त नाहीत अशा वजल्हयातून तिंत्रज्ञ तसेच सावहत्य उपलब्ध
करणे .
2) आवणबाणीच्या िेळी तालुका वनयिंत्रण कक्षाला सहकायज करण्यासाठी सहाय्यक अवभयिंता
स्तराचा अवधकारी वनयुक्त करणे.

3) आवणबाणीच्या िेळी उपयोगात येणारे , त्याच्या अवधकारातील बुल्डोजसज , टर क्टसज ,िॉटर टॅ कसज ,
डिं पसज , अथजमुिसज , एक्सकॅिे टर, जनरे टसज , टसज , टर ी कटसज , लॅडसज , रोप्स, फ्ल्ल्ड लाईट, शॉ
िेल्स, हॅ क्सेस, हॅ मसज , आर.सी.सी.कटसज इ.यािं ची वनगा राखणे आवण दर तीन मवहन्यानी ती
चालू स्स्थतीत आहे त याची खात्री करुन घेणे.

4) मुद्या हृमािं क 1(ड) मध्ये उल्लेख केलेल्या आवणबाणीच्या सेिा कायाज च्या वठकाणी कुठल्याही
पररस्स्थतीत विद् युत पुरिठा खिंवडत होणार नाही याची काळजी घेणे.

5) म.रा.वि.वि.किं.शी सिंबवधत असणारी आवण हानीप्रिण क्षेत्रात असणारी मालमत्ता यािं ची यादी
तयार करणे आवण त्यािं ची कमीत कमी हानी होईल याचे आधीच वनयोजन करणे .
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- 36 धोक्याची जकंवा आपत्तीची सूचना जमळताच1) तालुका वनयिंत्रण कक्षाशी मदत करण्यावकररता त्वरीत सिंपकज करणे .
2) सिज कमजचारी आपल्या मुख्यालयात कामािर आहे त याची खात्री करणे .
3) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन याजनेच्या अिंतगजत ि म.रा.वि.वि.किं. शी सिंबवधत सिज अवधकारी ि
कमजचारी यािं ना कामाची विभागणी करुन दे णे.
4) यदाकदावचत विद् युत पुरिठा खिंडीत झाला तर त्वररत तालुका सिंपकज अवधकारी अथिा
तहसीलदार यािं ना सपकज करणे .

5) त्यािं च्या कायाज लयात तात्पुरता वनयिंत्रण कक्ष स्थापन कणे . ज्यो योगे मावहतीची दे िाण-घेिाण
होईल. त्याचबरोबर त्या क ेायाज साठी एखादा नोडल अवधकारी वनयुक्त करणे .
क) आपत्ती नंतरचे काया-

1) तालुका सिंपकज अवधकारी यािं च्या सिज सूचनािं चे पालन करणे .
2) आपत्कालीन योजनेसाठी मनुष्यबळ ि सिंसाधने उपलब्ध करणे .
3) खिंडीत झालेला विद् युत पुरिठा शक्य वततक्या लिकर परत सुरळीत करणे आवण त्याचा
आढािा घेणे.
4) खिंडीत विद् युत पुरिठा लिकरात लिकर सुरळीत करण्यासाठी आिश्यक ती
उपकरणासहीत मनुष्यबळ पाठविणे आवण पुरिठा सुरळीत झाल्याची खात्री करणे .
5) विद् युत किंपनीचे मिंडळ अवधकारी अथिा मध्यिती वनयिंत्रण कक्षाशी सिंपकज करुन यिंत्रे आवण
उपकरणे ,िाहने ,मनुष्यबळ,तिंत्रज्ञ इ. वमळविणे ज्याच्यामुळे खिंडीत विद् युत पुरिठा सुरळीत
करता येईल.
6) आपत्कालीन योजनेकररता त्याला उपलब्ध करुन वदलेली बाहे रची मदत ि मनुष्यबळ यािं ची
अिंत्यिंत काळजीपुिजक योजना करुन उपयोग करुन घेणे.
7) तालुका वनयिंत्रण कक्षास कुठल्याही पररस्स्थतीत विद् युत पुरिठा खिंवडत होणार नाही याची
काळजी घेणे.
8) तालुका वनयिंत्रण कक्ष,दिाखाने,वनिारा,जेल,पोलीस स्टे शन,बस स्थानक इ.वठकाणी आिश्यक
असल्यास वड.जी.सेटचा िापर करुन तात्पुरता विद् युत पुरिठा करणे .

9) कृती योजनेत अिंतभूजत असलेले आवणबाणीचे दु रुस्तीचे कायज त्वरीत हाती घेणे.
तालुका पातळीवरील अजधका-यांसाठी
आपत्कालीन मागादशाक सूचना
(दु रसंचार जवभाग)
अ) आपत्ती पूवा जनयोिन-

1) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन योजनेचा एक भाग म्हणून त्यािं च्या अवधकार क्षेत्रात / तालुक्यात
येणा-या टे लीफोनसिंबधी स्वतिंत्र योजना तयार करतािं ना खालील बाबीिं करािा.
अ) त्याच्या कक्षेत येणा-या सिज कमजचा-यािं ची यादी.
ब) त्याच्या अवधकार क्षेत्रात येणा-या इमारती,िाहने अवण उपकरणे यािं ची विस्तृत मावहती तयार
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- 37 करणे , त्याचबरोबर गुत्तेदार-त्यािं ची िाहने ि उपकरणे यािं ची मावहती तयार करणे .
क) ज्यामध्ये दू रसिंचार केंद्रें ,वड.पी.महत्वाच्या टे लीफोन लाईन्स,हॉट लाईन्स,टे लेक्स लाईन्स,
मायहृो िेि टॉिसज यािं ची सािं स्ख्यकीय मावहतीसहीत दशजविलेला नकाशा.
ड) आपत्तीच्या काळात पाणी पुरिठा,वनयिंत्रण कक्ष,सािं डपाणी योजना,रे ल्वे स्थानक,बस स्थानक,
मोक्याची महत्वाची वठकाणे , विद् युत गृहे,जेल,पोलीस स्टे शन, महत्वाची औद्योवगक केंद्र आवण
इतर दळणिळणाची साधने याची सविस्तर मावहती.
इ) यदाकावचत टे वलफोन लाईन आवण मायहृोिेि टॉिर जर नादु रुस्त झाला तर त्याच्या
दु रुस्तीसिंबधी वकिंिा पयाज यी व्यिस्थेसिंबधीची कृती योजना.
फ) हानी प्रिण क्षेत्रातील दू रसिंचार केंद्रे ि उपकेंद्र यािं ची दर तीन मवहन्याला तपासणी करणे .
ग) आयत्या िेळी त्वररत टे लीफोन पोल,वड.पी.,टर ान्सफॉमजर इत्यादी दळणिळण व्यिस्था चालू
करण्यासाठीलागणा-या गोष्ट्ी वमळण्यासाठी कृती योजना तयार करणे .
2) आवणबाणीच्या िेळी तालुका वनयिंत्रण कक्षाला सहकायज कण्यासाठी टे लीफोन वनरीक्षक
स्तराचा अवधकारी वनयुक्त करणे .

3) आवणबाणीच्या पररस्स्थतीमध्ये वनिारे ,आवणबाणीचे दिाखाने, पोलीस स्टे शन,वनयिंत्रण कक्ष
आवण इतर आवणबाणीच्या सेिा पुरविणारी वठकाणे यािं च्या टे लीफोन लाईन्स कुठल्याही
पररस्स्थतीत खिंडीत होणार नाहीत याची काळजी घे णे.

ब) धोक्याची जकंवा आपत्तीची सूचना जमळताच1) तालुका वनयिंत्रण कक्षाशी मदत करण्याकररता त्वरीत सिंपकज करणे .
2) सिज कमजचारी आपल्या मुख्यालयात कामािर आहे त याची खात्री करणे .
3) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन योजनेच्या अिंतगजत ि टे लीफोन विभागाशी सिंबवधत सिज अवधकारी
ि कमजचारी यािं ना कामाची विभागणी करुन दे णे.
4) तालुका सिंपकज अवधकारी यािं च्या सिज सूचनािं चे पालन करणे आवण आिश्यक ती कायजिाही
त्वरीत करणे .
5) यदाकदावचवत टे लीफोन सेिा खिंडीत झाली तर त्वररत तालुका सिंपकज अवधकारी अथिा
तहवसलदार यािं ना सिंपकज करणे .
6) त्यािं च्या कायाज लयात तात्पुरता वनयिंत्रण कक्ष स्थापन करणे . ज्यायोगे मावहतीची दे िाण-घेिाण
होईल. त्याचबरोबर त्या कायाज साठी एखादा नोडल अवधकारी वनयुक्त करणे .

क) आपत्तीनंतरचे काया-

1) शोध आवण सुटका कायाज साठी त्याला नेमून वदलेले काम कररत राहणे .
2) आपत्कालीन याजनेसाठी मनुष्यबळ ि सिंसाधने उपलब्ध करणे .
3) खिंडीत टे लीफोन सेिा लिकरात लिकर सुरळीत करण्यासाठी आिश्यक त्या उपकरणासवहत
मनुष्यबळ पाठविणे आवण सेिा सुरळीत झाल्याची खात्री करणे .
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अथिा मध्यिती वनयिंत्रण कक्षाशी

सिंपकज करुन यिंत्रे आवण उपकरणे ,िाहने ,मनुष्यबळ,तिंत्रज्ञ इ. वमळविणे ज्याच्यामुळे ,खिंडीत
टे लीफोन सेिा सुरळीत करता येईल.
5) त्याच्या अवधकार क्षेत्रात झालेल्या हानीचा प्राथवमक सिेक्षण अहिाल तयार करणे आवण तालुका
अथिा वजल्हा वनयिंत्रण कक्षाला पाठविणे त्याचबरोबर त्याच्या िररष्ठ अवधका-याला मावहती त्वरीत
पाठविणे .
6) तालुका वनयिंत्रण कक्ष,दिाखाने,वनिारा,जेल,पोलीस स्टे शन,बस स्थानक इ. वठकाणी आिश्यक
असल्यास वड.जी.सेटचा िापर करुन तात्पुरता दू रध्वनी सेिा उपलब्ध करुने दे णे.

तालुका पातळीवरील अजधका-यांसाठी
आपत्कालीन मागादशाक सूचना
तालुका कृषी अजधकारी
अ) आपत्ती पूवा जनयोिन1) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन योजनेचा एक भाग म्हणून कृषी पयजिेक्षकािं नी त्यािं च्या अवधकार
क्षेत्रात/तालुक्यात येणा-या कृषी सिंबधी स्वतिंत्र योजना तयार करतािं ना खालील बाबीिं करािा.
अ) त्याच्या कक्षेत येणा-या सिज कमजचा-यािं ची यादी,पत्ते ,फोन निंबर त्याचबरोबर प्रत्येक गािातील
शेतीसाठी जलवसिंचनाची मावहती ठे िणे .

ब) ज्यामध्ये शेतीविषयक प्रयोगशाळा,वबयाणे केंद्र, शेती प्रवशक्षण शाळा यािं ची सािं स्ख्यकी मावहती
सवहत दशविलेला नकाशा.
क) शेती उत्पादने ,वबयाणे उत्पादन केंद्रे , प्रवशक्षण केंद्रे इ.ची सविस्तर मावहती.
ड) यदाकदाचीत वपके ि कृषी मालमत्ता यािं चे नुकसान झाले असल्यास त्यािं ची आवथजकदृष्ट्या
पुनस्थाज पना करण्यासाठी लागणारी यिंत्रे अथिा उपकरणे याची त्वरीत उपलब्धता करुन
दे ण्यसाठी योजना तयार करणे .
इ) आवणबाणीच्या पररस्स्थतीत बाजूच्या वजल्हयातून (जी आपत्तीहॅस्त नाहीत) तिंत्रज्ञ,अधज तिंत्रज्ञ

आवणप्रशासकीय कमजचारी,िाहनासवहत वमळविण्यासिंबधीची याजना आपल्या वजल्हा प्रमुखािं च्या
मदतीने तयार करणे .

2) आवणबाणीच्या िेळी तालुका वनयिंत्रण कक्षाला सहकायज करण्यासाठी कृषी पयजिेक्षक स्तराचा
अवधकारी वनयुक्त करणे .

ब) धोक्याची जकंवा आपत्तीची सुचना जमळताच1) तालुका वनयिंत्रण कक्षाशी मदत करण्याकररता त्वरीत सिंपकज करणे .
2) सिज कमजचारी आपल्या मुख्यालयात कामािर आहे त याची खात्री करणे .
3) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन योजनेच्या अिंतगजत ि कृषी विभागाशी सिंबवधत सिज अवधकारी
ि कमजचारी यािं ना कामाची विभागणी करुन दे णे.
4) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन योजनेमध्ये अिंतभूजत असणा-या योजना कायाज स्ित करणे .
5) आवणबाणीच्या पररस्स्थतीत सिज िाहनाची योग्य पध्दतीने योजना करणे .
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- 39 6) त्याच्या कायाज लयात तात्पुरता वनयिंत्रण कक्ष स्थापन करणे . ज्या योगे मावहतीची दे िाणघेिाण होईल. त्याचबरोबर त्या कायाज लयासाठी एखादा नोडल अवधकारी वनयुक्त करणे.

क) आपत्तीनंतरचे काया-

1) शोध आवण सुटका कायाज साठी त्याला नेमून वदलेले काम कररत राहणे .
2) आपत्कालीन योजनेसाठी मनुष्यबळ ि सिंसाधने उपलब्ध करणे .
3) यदाकदावचत वपके िाहून गेली आवण खुप मोठ्या प्रमाणािर पाणी साठून रावहले आहे अशा
पररस्स्थतीत आिश्यक त्या उपकणासवहत आपत्ती व्यिस्थापन सिंघािं ना त्या भागात पाठविणे.
प्राधान्य हृमाने क्षतीहॅस्त क्षेत्रात मानिी जीिन लिकरात लिकर कसे सुरळीत होईल याची
दक्षता घेणे.
4) मिंडळ

अवधकारी

अथिा

मध्यिती

वनयिंत्रण

कक्षाशी

सिंपकज

करुन

यिंत्रे

आवण

उपकरणे ,िाहने ,मनुष्यबळ,तिंत्रज्ञ इ. वमळविणे ज्याच्यामुळे कृषी विषयक कायज सुरळीत
करता येईल.
5) आपत्कालीन योजनेकररता त्याला उपलब्ध करुन वदलेली बाहे रची मदत ि मनुष्यबळ यािं ची
अत्यिंत काळजीपुिजक योजना करुन उपयोग करुन घेणे.
6) त्याच्या अवधकार क्षेत्रात झालेल्या वपकािं च्या हानीचा प्राथवमक सिेक्षण अहिाल तातडीने
तयार करणे आवण तालुका अथिा वजल्हा वनयिंत्रण कक्षाला पाठविणे त्याबरोबर त्याच्या
िररष्ठ अवधका-याला मावहती त्वरीत पाठविणे .
7) त्याच्या तालुक्यातील गािानुहृमे वपकािं ची झालेली हानी/खरडून गेलेली जमीन याची मावहती
वमळविणे ि तयार करणे.
तालुका पातळीवरील अजधका-यांसाठी
आपत्कालीन मागादशाक सूचना
पशुवैद्यकीय अजधकारी
अ) आपत्ती पूवा जनयोिन1. तालुका आपत्ती व्यिस्थापन योजनेचा एक भाग म्हणून पशुधन विभागािं नी त्यािं च्या
अवधकार क्षेत्रात/तालुक्यात येणा-या पशुधनाविषयी स्वतिंत्र योजना तयार करतािं ना
खालील बाबीिं करािा.
अ) त्यािं च्या कक्षेत योणा-या सिज कमजचा-यािं ची यादी,पत्ते ,फोन निंबर त्याचबरोबर पशु

आरोग्य केंद्रे , कृवत्रम रे तन केंद्र,पशु दिाखाने ,पशु महाविद्यालये याची मावहती ठे िणे .

ब) पशु वनपज प्रयोगशाळा,पशु लसीकरण केंद्रे , पशुधन प्रवशक्षण शाळा यािं ची विस्तृत
मावहती,सािं स्ख्यकीमावहतीसवहत दशजविलेला नकाशा.
क) महत्वाची पशुधन विकास केंद्रे ,पशु िैद्यवकय महाविद्यालये ,प्रवशक्षण केंद्रे इ. सिेदनशील
केंद्रािं ना पुरविलेल्या आिश्यक सुविधािं ची मावहती.
ड) यदाकदाचीत पशुधन केंद्रे आवण पशु िैद्यवकय सेिा खिंवडत झाली असल्यास ती पुिजित
करण्यासाठी वकिंिा पयाज यी व्यिस्था करण्यासाठी कृती योजना तयार करणे .
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- 40 इ) जनािरािं च्या उपचारासाठी लागणारे आिश्यक ती औषधी,लसी वकिंिा इतर पदाथज यािं ची
उपलब्धता करणे .
फ) प्रत्येक गािातील जनािरािं ची मावहती, त्याच्यािर उपचार करण्यासाठी सुरवक्षत
वठकाणे /दु ध डे अरी, इतर खाजगी पशु िैद्यक आवण या सिंबधीच्या सोईची मावहती
ठे िणे .
2. आवणबाणीच्या िेळी तालुका वनयिंत्रण कक्षाला सहकायज करण्यासाठी लाईि स्टॉक
वनरीक्षक स्तराचा अवधकारी वनयुक्त करणे .
3. आवणबाणीच्या पररस्स्थतीमध्ये जनािरािं चे तात्पुरते वनिारे , जनािराचे दिाखाने यािं ना
लागणा-या पशुधना सिंबवधत सेिा खिंवडत होणार नाहीत याची काळजी घ्यािी.
ब) धोक्याची सूचना जमळताच1) तालुका वनयिंत्रण कक्षाशी मदत करण्याकररता त्वरीत सपकज करणे .
2) सिज कमजचारी आपल्या मुख्यालयात कामािर आहे त याची खात्री करणे .
3) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन योजनच्या अिंतगजत विभागाशी सिंबवधत सिज अवधकारी ि
कमजचारी यािं ना कामाची विभागणी करुन दे णे.
4) तालुका सिंपकज अवधकारी यािं च्या सिज सूचनािं चे पालन करणे आवण आिश्यक ती
कायजिाही त्वरीत करणे .
5) आवणबाणीच्या पररस्स्थतीत सिज िाहनाची योग्य पध्दतीने योजना करणे .

6) त्याच्या कायाज लयात तात्पुरता वनयिंत्रण कक्ष स्थापन कणे . ज्यायोगे मावहतीची दे िाणघेिाण होईल. त्याचबरोबर त्या कायाज साठी एखादा नोडल अवधकारी वनयुक्त करणे .
क) आपत्ती नंतरचे काया-

1) तालुका सिंपकज अवधकारी यािं च्या सिज सूचनािं चे पालन करणे.
2) शोध आवण सुटका कायाज साठी त्याला नेमून वदलेले काम कररत राहणे .
3) सुरवक्षतता ध्यानात घेऊन बिंद केलेली दु ध सिंकलन सुविधा पुिजित करण्यासाठी त्याचा
आढािा घेऊन त्या त्वरीत चालू होतील याची दक्षता घेणे.
4) जर प्राण्यािं चा मृत्यू झाला असेल तर त्याचे शि विच्छे दन करणे तसेच त्याची विल्हे िाट
लािण्यासाठी आिश्यक त्या उपकरणासवहत आपत्ती व्यिस्थापन सिंघाना त्या भागात
पाठविणे. ज्यामुळे जनजीिन सरळीत होईल.
5) जखमी जनािरािर तातडीने उपचार कण्याची व्यिस्था करणे .
6) सिंसगजजन्य रोग फैलािणार नाहीत त्यासाठी लसीकरण करणे , फिारणी करणे इ.
तातडीच्या उपाययोजना करे ल.
7) पशुधन मिंडळाचे राज्य सिंचालक वकिंिा वजल्हा पिंचायत अवधकारी अथिा मध्यिती
वनयिंत्रण कक्षाशी सिंपकज करुन यिंत्र आवण उपकरणे , िाहने ,मनुष्यबळ,तिंत्रज्ञ इ.
वमळविणे ज्यािं च्यामुळे पशुधन विषयक कायज सुरळीत करता यईल.
8) आपत्तीकाळात झालेल्या पशुधन हानीचे सिेक्षण करणे ि अहिाल सादर कणे .
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- 41 तालुका पातळीवरील अजधका-यांसाठी
आपत्कालीन मागादशाक सूचना
आगार व्यवस्थापक (महा. राज्य पररवहन मंडळ)
अ) आपत्ती पूवा जनयोिन-

1) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन योजनेचा एक भाग म्हणून राज्य पररिहन मिंडळाने त्यािं च्या
अवधकारक्षेत्रात/तालुक्यात येणा-या िाहतुकीविषयी स्वतिंत्र योजना तयार करतािं ना खालील
बाबीिं करािा.
अ) त्याच्या कक्षेत येणा-या सिज कमजचा-यािं ची यादी,पत्ते ,फोन निंबर त्याचबरोबर बस चालक,
िाहक,तिंत्रज्ञ,पयज िेक्षकािं ची मावहती ठे िणे .
ब) तालुक्यातील सिज क्षेत्रात कोणती बस कोठे आहे याची िेळोिेळी सविस्तर मावहती ठे िेल.
क) तातडीच्या काळात बसगाडयासाठी इिं धनाची व्यिस्था करािी.
ड) आवणबाणीच्या काळामध्ये काय करािे आवण काय करु नये याचे कठोरपणे वनरीक्षण करणे
आवण कमजचा-यािं नी प्राधान्याने कोणते कायज करािे याची मावहती दे णे.

इ) हानीप्रिण क्षेत्रातून लोकािं ची सुटका करण्यासाठी अवतररक्त बसगाडयािं ची व्यिस्था करणे .
फ) बस स्थानक,बस थािं बा, वनयिंत्रण कक्ष, बस दु रुस्ती कक्ष आवण मागज तसेच सिंपकज साधन
सामुहॅी.टे लीफोन,टे लेक्स,मेगाफोन,ऍ़म्प्लीफायर यािं ची सािं स्ख्यकी मावहती ठे िणे .
ग) िाहतुक सेिा विस्कळीत झाल्यास दु रुस्ती वकिंिा पयाज यी व्यिस्थेचा कृती अहिाल तयार
करणे .
ह) हानी प्रिण क्षेत्रातील बस स्थानक,बस थािं बा,वनयिंत्रण कक्ष,गॅरेज यािं ची दर तीन मवहन्यािं नी
तपासणी करणे .
इ) जर समजा बसेस वकिंिा पासजल िॅ नला हानी पोहोचली आहे असे लक्षात आले तर िस्तूिंचे
दळणिळण पुिजित होईल यासाठी योजना तयार करणे .
ज) आवणबाणीच्या काळात आिश्यक वततक्या प्रमाणात इिं धनाची व्यिस्था करणे .
2) आवणबाणीच्या कळात तालुका वनयिंत्रण कक्षाशी सतत सिंपकज ठे िणे ि िाहतुक वनयिंत्रण
कक्षाचा अवधकारी हा िाहतुक वनरीक्षक दजाज चा असेल.

3) आवणबाणीच्या पररस्स्थतीमध्ये वनिारे ,दिाखाने यािं ना लागणारी िाहतूक सेिा खिंवडत होणार
नाहीत याची काळजी घ्यािी.
4) हानीप्रिण क्षेत्रात असणारी िाहतूक विभाग,सािजजवनक मालमत्ता यािं ची यादी तयार करणे
आवण त्यािं ची कमीत कमी हानी होईल असे आधीच वनयोजन करणे .

ब) धोक्याची जकंवा आपत्तीची सूचना जमळताच1) मुख्य बस स्थानकात तात्पुरते विशेष वनयिंत्रण कक्ष आवण मावहती केंद्र तयार करणे .
2) तालुका सिंपकज अवधकारी यािं च्या सिज सूचनािं चे पालन करणे आवण आिश्यक ती कायजिाही
त्वररत करणे .
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- 42 3) सिज कमजचारी आपल्या मुख्यालयात कामािर आहे त याची खात्री करणे .

4) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन योजनेमध्ये अिंतभूजत असणा-या योजना कायाज स्ित करणे .
5) तालुका सपकज अवधका-याकडून सूचना घेणे ि त्याची अिंमलबजािणी करणे . ज्यािेळेस िादळ
वकिंिा पूर यासिंबधीची वनणाज यक धोक्याची सूचना प्राप्त होईल त्यािेळेस कुठल्याही पररस्स्थतीत
प्रिासी असलेल्या बसेस डे पोच्या बाहे र जाणार नाहीत याची काळजी घ्यािी तसेच जे प्रिासी
घरी पोहचू शकले नाहीत त्यािं च्या सुरवक्षततेची काळजी घेईल.
6) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन याजनेमध्ये अिंतभूजत असणा-या योजना कायाज स्ित करणे .
7) आवणबाणीच्या काळात िाहनािं चा सिंच तयार करणे आवण मदतीसाठी पाठविणे .
8) त्याच्या कायाज लयात तात्पुरता वनयिंत्रण कक्ष स्थापन करणे . ज्या योगे मावहतीची दे िाण-घेिाण
हाईल. त्याचबरोबर त्या कायाज साठी एखादा नोडल अवधकारी वनयुक्त करणे .
9) हानी प्रिण क्षे त्रातील लोकािं ना सुरवक्षत स््ळी स्थलािं तर करण्यासाठी मुबलक बसेसची
उपलब्धता करणे .
10) िाहक/चालकािं च्या मदतीने मागाज िरील धोक्याच्या सूचनेचे वनरोप पाठविण्यासाठी प्रशासनास
मदत करे ल.
क) आपत्तीनंतरचे काया-

1) तालुका सपकज अवधकारी यािं च्या सिज सूचनािं चे पालन करणे .
2) शोध आवण सुटका कायाज साठी त्याला नेमून वदलेले काम कररत राहणे .
3) आपत्तीकाळात सापडलेल्या लोकाची वनिा-याच्या वठकाणी वकिंिा सुरवक्षत स्थळी िाहतूक
करणे .
4) आपत्कालीन योजनेसाठी मनुष्यबळ ि सिंसाधने उपलब्ध करणे .
5) सुरवक्षततेच्या कारणास्ति बिंद करण्यात आलेल्या बस सेिा लिकरात लिकर सुरु करािे .
6) आिश्यक त्या उपकणासवहत आपत्ती व्यिस्थापन सघिंेाना िाहतुक विस्कळीत झालेल्या
वठकाणी पाठविणे .
7) मध्यिती सिंपकज कक्ष अथिा मध्यिती वनयिंत्रण कक्षाशी सिंपकज करुन आिश्यक ती यिंत्रे आवण
उपकरणे ,िाहने ,मनुष्यबळ,तिंत्रज्ञ इ. वमळविणे ज्याच्यामुळे िाहतुक विषयक कायज सुरळीत
करता येईल.
8) वनयिंत्रण कक्ष,दिाखाने,वनिारे ,बस स्थानके यािं च्यासाठी तात्पुरती िाहतुक व्यिस्था करे ल.

9) बस डे पोमधील त्याच्या ताब्यात असलेल्या िाहनािं ची ताबडतोब दु रुस्तीचे कायज हाती घेणे.
10) रोडची सविस्तर मावहती घेणे, योग्य अवधका-यािं च्या सहकायाज ने ती दु रुस्त कशी होतील ते
पाहणे आवण बस सेिा पुिजित करणे .
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- 43 तालुका पातळीवरील अजधका-यांसाठी
आपत्कालीन मागादशाक सूचना
वन अजधकारी
अ) आपत्ती पूवा जनयोिन-

1) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन योजनेचा एक भाग म्हणून िनावधका-यािं नी त्यािं च्या अवधकार
क्षे त्रात/तालुक्यात येणा-या िनसिंपत्तीच्याबाबत स्वतिंत्र योजना तयार करतािं ना खालील
बाबीिं करािा.
अ) त्याच्या कक्षेत येणा-या सिज कमजचा-यािं ची यादी,पत्ते ,फान निंबर याची मावहती ठे िणे .
ब) त्याच्या अवधकार क्षेत्रात येणा-या इमारती,िाहने अवण उपकरणे यािं ची विस्तृत मावहती तयार
करणे त्याच बरोबर गुत्तेदार, त्यािं ची िाहने ि उपकरणे यािं ची मावहती तयार करणे .
क) त्याच्या तालुका वनयिंत्रण कक्षेत येणा-या क्षेत्राचा नकाशा ि सािं स्ख्यकी मावहती.
ड) िन विभागाच्या अखत्यारीतील ऍ़प्रोच रोड,पुल,रे ल्वे हृॅावसिंग इत्यादीिंच्या स्स्थतीची मावहती.
इ) त्याच्या कक्षेत येणारे क्षतीहॅस्त रस्ते ,पुल,धरण,अिघड रस्ते यािं चे वनरीक्षण करणे .

फ) िन क्षेत्रात येणारी इमारती, वनिासस्थाने, मनोरे इत्यादीची िेळोिेळी तपासणी करणे .

2) आवणबाणीच्या काळात तालुका वनयिंत्रण कक्षाशी सपकज साधण्यासाठी विभागीय िनक्षेत्र
अवधकारी यािं च्या आदे शािरुन रें ज फॉरे स्ट ऑवफसर स्तरीय अवधका-याची वनयुक्त करािी.
3) आवणबाणीच्या िेळी उपयोगात येणारे , त्याच्या अवधकारातील जनािरािं ना ठे िण्याचे
स्टँ डस्,धारदार उपकरणे , वकटकनाशके, बुल्डोेे जसज , टर ॅ क्टसज , डिं पर् , अथजमुिसज , एक्सकॅिे टर,
जनरे टसज , कटसज , टर ी कटसज , लॅडसज , रोप्स,फ्ल्ल्ड लाईट, शॉ िेल्स, हॅ क्सेस, हॅ मसज इत्यादी
उपलब्ध उपकरणे , िाहने चालू स्स्थतीत आहे त याची खात्री करुन घेणे.
4) हानीप्रिण क्षेत्रात असणा-या िन क्षेत्र,सािजजवनक मालमत्ता यािं ची यादी तयार करणे आवण
त्यािं ची कमीत कमी हानी होईल याचे आधीच वनयोजन करणे .

ब) धोक्याची जकंवा आपत्तीची सूचना जमळताच1) तालुका वनयिंत्रण कक्षाशी मदत कण्याकररता त्वरीत सिंपकज करणे .
2) सिज कमजचारी आपल्या मुख्यालयात कामािर आहे त याची खात्री करणे .
3) तालुका आपत्ती व्यिस्थापन योजनच्या अिंतगजत ि िन विभागाशी सिंबवधत सिज अवधकारी ि
कमजचारी यािं ना कामाची विभागणी करुन दे णे.
4) हानीप्रिण क्षेत्र,िायरलेस,टे वलफोन,मनुष्यबळ,वबटगाडज ,फॅारे स्ट गाडज इत्यादीना सतकज ठे िणे
आवण तालुका प्रशासनास जनतेला सािधान करण्यासाठी महत्वाची भूवमका बजािेल.

5) क्षतीहॅस्त क्षेत्रात प्राधान्याने जळाऊ लाकूड आवण बािं बू याची उपलब्धता करुन दे णे.
क) आपत्ती नंतरचे काया-

1) तालुका सिंपकज अवधकारी यिं ेाच्या सिज सूचनािं चे पालन करणे .
2) शोध आवण सुटका कायाज साठी त्याला नेमून वेदलेले काम कररत राहणे .
3) आपत्कालीन योजनेसाठी मनुष्यबळ ि सिंसाधने उपलब्ध करणे .
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- 44 4) हानीचे सिे क्षण करण्यासाठी तालुका प्रशासनास तिंत्रज्ञ व्यक्ती उपलब्ध करुन दे ईल.
5) जिंगलामधील तात्पुरते वनिारण्यात विद् युत,पाणी यािं ची सुविधा उपलब्ध करुन दे ईल
त्याचबरोबर तात्पुरत्या वनिा-यािं ना जाणारा रस्ता खराब झाला असल्यास त्याच्या दु रुस्तीचे
काम हाती घेईल.
6) रस्त्ामध्ये जर झाडे पडली असतील तर रस्ता खुला कण्याकररता आिश्यक असलेली िाहने,
टर ी कटसज ,रोप्स,फ्लड लाईटस् ,जनरे टसज इ.ची सुविधा पुरिेल आवण दळणिळण पुिजित होईल
याची काळजी घेईल.

7)
औरिं गाबाद वजल््हयतील अशासकीय सेिाभािी सिंस््थााः1

लायन््स क््लब (मुख््य ) औरिं गाबाद

मोबाईल ि फोन निं .
2482153/2482973

2

लायन््स क््लब (केंद्र) वचिंतामनी कॉलनी, औरिं गाबाद

2331854/2333856

3

लायन््स क््लब, वमड टाऊन, गादीया पाकज

2332851-52

सिंस््थ््ेेाचे नाि ि पत्ता
्

औरिं गाबाद.
4

लायन््स क््लब, एन-3,वसडको, वचकलठाणा,

2482564/2482032/2482034

औरिं गाबाद
5

लायन््स क््लब, वसडको, एन-4, औरिं गाबाद

6

िाळु ज लायन््स क््लब, भगिती कॉलनी
¾

7

रोटर ॅ क््ट क््लब ऑफ औरिं गाबाद, 5-वत्रमुती कॉप््लेक््स,

2486492/2332136
औरिं गाबाद

ü2333631/2333715
2334431

जिाहर कॉलनी, औरिं गाबाद.
8

रोटर ॅ क््ट क््लब ऑफ औरिं गाबाद, वमड टाऊन, विश्र्िास 2331652
अवजत, उस्मानपुरा औरिं गाबाद.

9

रोटर ॅ क््ट क््लब ऑफ औरिं गाबाद, (मुख््य) दे िधर

2332475

पळनीटकर, श्रीफळ,औरिं गाबाद
10

रोटर ॅ क््ट क््लब ऑफ औरिं गाबाद, वमड टाऊन, श्री

2337795

जगन््नाथ मिंडवलक, औरिं गाबाद.
11

मानि विकास प्रकल््प, श्री अिंकुश भालेराि, अदालत
रोड, औरिं गाबाद

12

जेन््टस हॅुप, बिंन््सीलाल नगर, औरिं गाबाद. •

2331788 /2339199

13

जेन््टस् हॅुप, वचकलठाणा, श्री मोहन कोठारी,

2485671/2485659

14

जेन््टस् हॅुप, िाळु ज,औरिं गाबाद

2564145 / 2334365

15

भारतीय वकसान सिंघ, 47- वशिकृपा पन््नलाल नगर,

2329089

औरिं गाबाद
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- 45 औरिं गाबाद
16

डोनसज क््लब, अरीहिं त नगर, औरिं गाबाद

2326364

17

सािली प्रसाद, 12 भाग्यनगर,
्
आदालत रोड,

2333620

औरिं गाबाद.
18

वसनेमा थेटर असोवसएशन, औरिं गाबाद

2332211

19

श्री वमठािाला, सवचि, रे ड हृॉस सोसायटी, एम-17,

9881107071 2405566

सहयाद्री वहल, बागडीया नगर, गारखेडा, औरिं गाबाद
20

सेंटर फॉर डे ि््हलपमेंट अॅहॅीकल््च््र इन मराठिाडज्ञ

9850057971 / 9421346544

(वसडॉम), एन-11,जी16/3,वदपनगर,हडको,औरिं गाबाद.
21

िॉटरशेड ऑगजनायझेशन टर स््ट(िोटर) पयाज िरण माकेट

0240-2486576

याडज जिळ औरिं गाबाद
22

गायत्री बाल विकास सेिाभािी सिंस््था,

9822638664 240-2327805

विष्णु
् नगर,जिाहर कॉलनी, आकाशिाणीच््या मागे,
औरिं गाबाद.
23

लोकेश्रिरी विविध अवभयिंते बेरोजगार सेिा सहकारी
सिंस््था औरिं गाबाद
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0240-2321027 /
9822638664

- 46 औरिं गाबाद वजल््हयतील अशासकीय सेिाभािी सिंस््थााः24

वदलासा जनविकास प्रवतष्ठान, बी-3, सुदशजन पाकज,
MIDC कायाज लयासमोर, िेदािं त नगर, औरिं गाबाद.

25

जय हनुमान हॅामीण बहुउद्दे शीय वशक्षण प्रसारक

0240-2363741
/9822059883
9822208843

मिंडळ, अडगाि, बु. ता. औरिं गाबाद.
26

सिंकल््प बहुउद्दे शीय विकास सिंस््था, प््लॉट निं .

9921153680

एच-9, फैजनगरख्
बॅरीबाग, हसेुजल, औरिं गाबाद
27

पिंचकृष््णा बहुउद्दे शीय से िाभािी सिंस्था,
् िरझडी,

9922442064

ता. औरिं गाबाद.
28

उत््कृष््ठ सेिाभािी सिंस््था औरिं गाबाद

9890546411

29

महादजी वशिंदे सिंस््था औरिं गाबाद

9823264954 / 9890829098

30

सत््यशोध सिंस््था, औरिं गाबाद

31

श्री लक्ष््मी कृषी ि हॅामीण विकास सिंस््था, वपशोर,

02435-229303 /
9421332059
9422212995

ता. कन््नड.
32

हरी ओम स््िा. सा. सुवशक्षीत बेरोजगार सेिा सह.

9763778952 / 2100588

सिंस््था घारदोन, ता.वज.औरिं गाबाद
33

श्री िधजमान श््िेतािं बर स््थानिासी जैन श्रािण सिंघ,

ü2351701 /2337539

महािीर भिन, आचायज आनिंदऋषी महाराज मागज ,
कुिंभारिाडा, औरिं गाबाद.
34

बाबुराि काळे वशक्षण प्रसार मिंडळ, समथज नगर,

9422707069

औरिं गाबाद
35

श्री ओसिाल जैन टर स््ट, जाफरगेट,, औरिं गाबाद

9422205434 / 2320118

36

परमानिंद फायर सेफ्टी मॅनेजमेंट कॉलेज,

0240-3205879,
9823705684, 9326205684
pfsmcabd@yahoo.com

आकाशिाणी चौक, वबग बाजार पाठीमागे , जिाहर
कॉलनी रोड, औरिं गाबाद ü
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पुर पररव्हस्थतीत जिल्हयात उपलब्ध साधन सामुग्री
साजहत्याचे नाव

संख्या

इल्फाटे बल बोट

6

लाईफ िॅकेट
लाइा फ बोया
सेफ्टी हेलम
् ्ेााट
सचा लाईट
फोल्डी ंग स्टर े चर
ईन्फालेबल लायटी ंग टावर
कॉंक्रीट कटर

10
7

2327402,

2327401,
2327403,

1

रे क््सु ि््हॅ न

01

फायर टें डर

06

फोम टे डर

01
01

िॉटर वमस््ट वमनी फायर

01

टें डर
फायर टाटा मोबाईल ि््हॅ न

01

रुग््णिावहका

01

पोटे बल फलोटीिंग पेटरोल पिंप

04

वकलोस््कर पोटे बल पेटरोल पिंप

04

वकलोस््कर पोटे बल वडझेल

04

पिंप
गळ

30

फायर एक््सटें शन

08

लॅडर10.50 वम.
फायर एक््सटें शन

101

02402334000

बोलट
् कटर

फायर िॉटर टॅिं कर

दु रध्वनी

135
72
18

4
1
2

लाईट वेट चेन सॉ

नोडल ऑफीसर

05

लॅडर15.00 वम.
जे .सी.बी

04

जेटीिंग मशीन

02

िुड कटर

01

फोम जनरे टर

01
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मुख्य अजिशमन अजधकारी,
महानगरपालीका औरं गाबाद

2327404,

- 48 -

पुर पररव्हस्थतीत जिल्हयात उपलब्ध साधन सामुग्री
इन्फ्लाटे
्
बल बोट

1

लाईफ जॉकेट

0

लाईफ बोया

10

सचज लाईट

2

फोल््डीिंग स््टर े चर

1

इन्फ्लाटे
्
बल बोट

1

उपविभागीय कायज कारी अवभयिंता, पाटबिंधारे

लाईफ जॉकेट

0

जायकिाडी उपविभाग-1, पैठण

223010

लाईफ बोया

10

सचज लाईट

2

फोल््डीिंग स््टर े चर

1

इन्फ्लाटे
्
बल बोट

1

मुख््यावधकारी नगरपावलका, िैजापुर म्

02436-

लाईफ जॉकेट

0

लाईफ बोया

10

सचज लाईट

2

फोल््डीिंग स््टर े चर

मुख््य अवधकारी, नगर पररषद, पैठण

02431223010

02431-

222036

1

इन्फ्लाटे
्
बल बोट

1

लाईफ जॉकेट

0

लाईफ बोया

10

सचज लाईट

2

फोल््डीिंग स््टर े चर

1

बोटी

2

मुख््यावधकारी नगरपावलका, गिंगापुर üü

02433221345

वजल््हावधकारी कायाज लयाचे बोटी- पोलीस

2380978

अवधक्षक (हॅामीण) मोटार पररिहन शाखा,
औरिं गाबाद यािं चे वनयिंत्रण ि दे खरे ख खाली
लाईफ जॉकेट

112

आपत््ती ि््यिस््थापन वनयिंत्रण कक्ष््,
वजल््हावधकारी कायाज लय
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2331077

बोटी

2

- 49 वजल््हा पररषद, औरिं गाबाद

2331291

1) हॅुप गामपिंचाचत नागमठाण ता. िैजापुर
वज. औरिं गाबाद.
2) हॅुप हॅामपिंचायत-बाभुळगाि गिंगा, ता.
िेजापुर
सिंपकजाः कायजकारी अवभयिंता, बािं धकाम वज.प.
औरिं गाबाद
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2353744

- 50 -

पुर पररव्हस्थतीत जिल्हयात उपलब्ध साधन सामुग्री
वजल््हयात एकुण उपलब््ध साधन सामुहॅी
बोटी

13

लाईफ िॅकेट

177

लाईफ बोया

62

सचा लाईट

18

कॉंक्रीट कटर

1

लाईट वेट चेन सॉ

1

फोल्डी ंग स्टर े चर

7

बोलट
् कटर

2

इन्फ्लाटे बल लाईटी ंग टावर

1

ईन्फ्लाटे बल लायटी ंग टावर( आपत्कालीन प्रकाश योिना )
हृ
1

कायाज लय
वजल््हावधकारी कायाज लय

नग
01

2

औरिं गाबाद तहवसल

01

3

फुलिंब्री तहवसल

01

4

वसल््लोड तहवसल

01

5

सोयगाि तहवसल

01

6

कन््नड तहवसल

01

7

खुलताबाद तहवसल

01

8

पैठण तहवसल

01

9

गिंगापुर तहवसल

01

10 िैजापूर तहवसल

01
10

एकुण
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- 51 पु र पररव्हस्थतीत आपतकालीन
्
जनयंत्रि कक्ष
अ.क्र

•कायाज लयाचे नाव

1

जिल्हाजधकारी कायाालय/ जनयंत्रि कक्ष

2

जवभागीय आयुकत
् कायाालय/ जनयंत्रि कक्ष

3

राि्यस्तरीय/जनयंत्रि कक्ष.
मदत व पु नवा सन, महसुल व वनजवभाग, मंत्रालय,
मुंबई

4

शहर पोलीस आयुक्तालय/ जनयंत्रि कक्ष

5

ग्रामीि पोलीस/ जनयंत्रि कक्ष

6

कडा, जसंचन, पाटबंधारे / जनयंत्रि कक्ष

7

िायकवाडी धरि, पै ठि/ जनयंत्रि कक्ष

8

महानगरपाजलका, अजिशमन जवभाग,/ जनयंत्रि कक्ष

महानगरपाजलका, अजिशमन जवभाग,/ जनयंत्रि कक्ष
जसडको
महानगरपाजलका, अजिशमन जवभाग,/ जनयंत्रि कक्ष ,
जचकलठािा

दु रधवनी
्
क्रमांक क
कायाालय

Emergency Tel No 1077
2331077
फॅक्स 2338394
2339811
Tel/Fax 2343164
Tel/Fax 2324434
Emergency Tel No. 1070
022-22040800/804
022-22854168
022-22026712
FAX 022-22023039
2240500
2240591-93
फॅक्स 2240596
2381633
2351617
02431-217546
9823270784
9823022793
9823270782
2334000
फॅक्स 2331213
2472099
9823022792
2474074
9823022794
DEAN 2402028
Supdt 2402409
PBX 2402412-18

9

घाटी शासकीय दवाखाना/ जनयंत्रि कक्ष

10

हवामान खाते/ जचकलठािा जवमानतळ

11

आकाशवािी केंद्र

12

दु रदशान केंद्र

13

जिल्हा माजहती अजधकारी

2331285

14

सािजजवनक बािं धकाम विभाग पविम

2331288

2485330

2334551
2381350
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- 52 पु र पररव्हस्थती कडा व जसंचन जवभागातील संपका अजधकारी
जनयंत्रि कक्ष, नाजशक
0253- 2316319

अजधक्षक अजभयंता व प्रशासकला.क्षे .जव.प्रा.यांचे आदे श,क्र.तांशा-2/(243)
जनयंत्रि कक्ष व संपका अजधका-यांची जनयुक्ती
लाभक्षेत्र विकास प्रावधकरण औरिं गाबाद स््तरािरील यिंत्रणा
लाभक्षेत्र विकास प्रावधकरण औरिं गाबाद स््तरािरील सिंपकज अवधकारी
अजधका-यांचे नाव

कायाालय

मुख्य अजभयंता,

0240-

अजभयंता

व

प्रशासक,

लाभक्षे त्र

(िलसंपदा जवभाग) औरं गाबाद

जनवास/मोबाईल

फॅक्स

जवकास 2334026

श्री श्री रािेंद्र्काळे ्
, अजधक्षक अजभयंता व प्रशासक, लाभक्षे त्र
जवकास प्राजधकरि, औरं गाबाद
श्री िे.एन.जहरे ्
सहाय्यक अजधक्षक अजभयंता, लाभक्षे त्र जवकास
प्राजधकारि, औरं गाबाद
सहाय्यक सिंपकज अवधकारी
श्री ए.एस.गोल्डे ,

सहा. अजभयंता-2, ला.क्षे .जव.प्रा.औरं गाबाद.

8275022625

2331098
2331095

9423456658

जव. 102

2331095

9404694517

वि.हृ-109

श्री व्ही.एम कस्तरु े

2331095

सहाय्यक अजभयंता-2, ला.क्षे .जव.प्रा.औरं गाबाद

वि.हृ-109

श्री यु.एस.कुलकिी, शाखा अजभयंता, जबनतारी

2331095

9922229355
9422462703

संदश कक्ष, ला.क्षे .जव.प्रा.औरं गाबाद
प्रकल् प
् (क्षे वत्रय) स्तरािरील
्
यिंत्रणा

जायकिाडी- नाथसागर पैठण धरण वनयिंत्रण कक्ष सिंपकज अवधकारी
श्री रािेंद्र्काळे ्
कायजकारी अवभयिंता,

02431217546

जायकिाडी पाटबिंधारे विभाग, नाथनगर(उत्तर)
्
पैठण
( वनयिंत्रण ि सिंपकज अवधकारी)
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श्री शळलप्रवाद खेडकय

02431-

02431-223099

217546

सहाय्यक कायजकारी अवभयिंता,

9545804444

धरण

दगडी धरण, उपविभाग-1, नाथनगर(उ) पैठण,
सहाय्यक वनयिंत्रण ि सिंपकज अवधकारी,
जायकिाडी प्रकल्प
् धरण
( वनयिंत्रण ि सिंपकज अवधकारी)

9850721645

श्री एस.एस. भािठाणकर, उप विभागीय
अवभयिंतख्
जा.पा.उप वि.हृ.14, िडीगोद्री,(वनयिंत्रण ि सिंपकज
अवधकारी) (गल्हाटी
्
मध््यम प्रकल् प,
् शहापुर)

औरिं गाबाद वजल्हयातील
्
मध्यम
्
ि लघु प्रकल्प/वनयिं
्
त्रण ि सिंपकज अवधकारी
श्री पी.फी जाधल कायजकारी अवभयिंता,

2334794

7972673281

(सहाय्यक

सिंपकज 9764210714

8698478803

(अ.का)औरिं गाबाद पाटबिंधारे विभाग,
औरिं गाबाद.
(वनयिंत्रण ि सिंपकज अवधकारी)
श्री सी.जी. दे िसाळे , उपकायजकारी्
अवभयिंता्, औरिं गाबाद

(वनयिंत्रण ि सिंपकज अवधकारी)

अवधकारी)
औरिं गाबाद, फुलिं ब्री,
पैठण)

श्री.्बी.िी्िाघमारे ्उपविभागीय
अवभयिंता,औरिं गाबाद पाटबिंधारे उपविभाग

96899085631

95277772635

हृिं.-1,
श्री. आय.डी.भशाजन , उऩवलबागीम
अशबमंता, औयं गाफाद ऩाटफंधाये
उऩवलबाग क्रं.-5, शवल्रोड

सिंपकज 7972601511

(सहाय्यक
अवधकारी)
शवल्रोड,

सोयगाि

तालु क््यातील
मध््यम

ि

ल.पा.

प्रकल् ्प
श्री पी.डी.भािठाणकर, उपविभागीय

(सहाय्यक

सिंपकज 9881874838

अवभयिंता, पाटबिंधारे उऩ

अवधकारी)

कन्नड,

विभाग,क्र.3कन्नड

खु लताबाद
तालु क््यातील
मध््येम
ल.पा.प्रकल् प
्
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- 54 श्रीभती कोयके, वशाय्मक कामयकायी
अवभयिंता, (अ.का) औरिं गाबाद पाटबिंधारे
उपविभाग हृिं.-2, औरिं गाबाद

सिंपकज 9420138178

(सहाय्यक
अवधकारी)

फुलिं ब्री,खु लताबाद
तालु क््यातील
मध््यम

ि

ल.पा.

प्रकल् ्प
श्री. व्शी. एभ. राड कामयकायी अशबमंता
(अ.का.)नािं दुर-मधमे श््िर पाटबिंधारे
उपविभाग हृ.-2, िैजापूर,

सिंपकज 8830844711

(सहाय्यक

9371204820

अवधकारी)
गिंगापुर,

िैजापुर

तालु क््यातील्
भध्मभ

ि ल.पा.

प्रकल् ्प

वजल्हा
्
1

औरिं गाबाद

पु र जनयंत्रि अजधकारी
पुर वनयिंत्रण अवधकारी
कायाज लय फोन
हृ
0240-2334026
मु ख्य
् अवभयिंता,

वनिास

मोबाईल
हृमािं क

अवभयिंता ि प्रशासक, लाभक्षे त्र
विकास (जलसिंपदा विभाग)
औरिं गाबाद
2

औरिं गाबाद

अवधक्षक अवभयिंता ि प्रशासक,

0240-2331098

लाभक्षेत्र विकास प्रावधकरण,
3

नावशक

औरिं गाबाद
अवधक्षक अवभयिंता ि प्रशासक,

0253-2577258

लाभक्षेत्र विकास प्रावधकरण, नावशक
4

अहमदनगर

0253-

2310470

0241-2324018

कायजकारी अवभयिंता,
पाटबिंधारे विभाग, अहमदनगर

5

औरिं गाबाद

श्री ऩी फी. जाधल

कायजकारी

0240-2334794

7972673281
8698478803

02481-220436

9423497704

02462-260871

9766935490

अवभयिंता,
पाटबिंधारे विभाग, औरिं गाबाद
6

जालना

7

नािं देड

कायजकारी अवभयिंता,
पाटबिंधारे विभाग
श्री. एस.एस. आिस््थी, कायजकारी
अवभयिंता,
नािं देड पाटबिंधारे विभाग, नािं देड

8

वहिं गोली

02454-220025

श्री. ए.ए. मे श्राम, कायजकारी
अवभयिंता,
पुणाज पाटबिंधारे विभाग, िसमतनगर

9

परभणी

02452-220715

कायजकारी अवभयिंता,
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पाटबिंधारे विभाग हृ. 2 परभणी.
10

परभणी

11

पैठण धरण

02452-220210

कायजकारी अवभयिंता,
पाटबिंधारे विभाग

02431-232042

श्री राजेंद्र्काळे ्
कायज कारी अवभयिं ता,
जायकिाडी पाटबिं धारे विभाग,
नाथनगर(उत् ्तर) पैठण

12

( वनयिं त्रण ि सिं पकज अवधकारी),

औरिं गाबाद

0240-2351617

मध्यिती्पुर वनयिंत्रक कक्ष,
औरिं गाबाद.

सिज वजल्हावधकारी.
्
(पुरक्षे त्र )
1

प्रशासकीय अवधकारी

फोन निं .

फॅक््स हृमािं क

मा. वजल्हावधकारी,
्
औरिं गाबाद

0240-2331200,

0240-2338394

वन. 2331100
2

मा. वजल्हावधकारी,
्
अहमदनगर

0241- 2345001,

0241-2322432

वन. 225701
3

मा. वजल्हावधकारी,
्
जालना

02482-224700,

02482-225326

वन. 225701
4

मा. वजल्हावधकारी,
्
बीड

02442-222201

02442- 0222011

02452-223555

02452-223774

02462-237101

230500

वन. 222202
5

मा. वजल्हावधकारी,
्
परभणी

वन. 222444
6

मा. वजल्हावधकारी,
्
नािं देड

वन. 253001
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- 56 सिज पोलीस अवधक्षक ( पुरक्षे त्र )

1

प्रशासकीय अवधकारी

फोन निं .

फॅक््स हृमािं क

पोलीस अवधक्षक, औरिं गाबाद

0240-2380808

2392504

0241-2416101

2416133

02482-225601

225352

02542-222301

221333

वन. 2381414
2

पोलीस अवधक्षक, अहमदनगर

वन. 2416102
3

पोलीस अवधक्षक, जालना

वन. 225401
4

पोलीस अवधक्षक, बीड

वन. 222302
5

पोलीस अवधक्षक, परभणी

02452-223444 वन. 223157
223333

6

पोलीस अवधक्षक, नािं देड

02462-234503

234503
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235103

- 57 औरं गाबाद जिल्हयातील शासकीय कायाालय दु रध्वनी क्रमांक
विभागीय आयुक्त
् कायाज लय, फॅक््स हृमािं क -0240- 2331083
अ
हृ
1

पदनाम

अवधका-याचे नाि

दु रध््िनी

हृ कायाज लय

वनिास दु रध्िनी
्
ि
मोबाईल हृ

श्री.सुनील््केंद्रे कर विभागीय

विभागीय आयुक्त
्,

0240- 2350044

औरिं गाबाद

आयुक्त ,औरिं गाबाद

0240- 2331294,

0240 - 2331221
7506266144

फॅक््स हृमािं क -

0240- 2331083
2

श्री.ऩयाग सोमण्

उपआयुक््त महसूल,

0240- 2331025

8605002222

औरिं गाबाद

वजल्हावधकारी कायाज लय, औरिं गाबाद
नािं ि, पदनाम ि कायाज लय

हृ.

1

सिजश्री
मा. श्री उदय चौधरी,(भा.प्र.से.) , वजल्हावधकारी

2
3

दू रध्वनी हृ

फॅक््स 2338394

कायाज लय

मोबाईल

2334501 ते 3

2331200

9209195661

विस्ताररत हृमािं क
802 202 (कायाज .)

औरिं गाबाद
श्री.्अनिं त्कुमार्गिाणे्,अपर वजल्हावधकारी,
औबादजीि््जाधिर्, वनिासी उप्वज. औ. बाद
श्री.्सिं

2334256
2334127

9420205555

215/15

8888295295

240/16
(P.A.-246)

4

श्रीमती रिता मेत्रेवाि, उप-वजल्हावधकारी, (सा.प्र )

2361502

9423215455

206/17

5

श्री. महादे ि्वकरिले ्,्वजल्हा पुरिठा अवधकारी,

2342196

8888844454

256/20

6

औबाद
श्री. भारत्कदम्उप-वजल्हावधकारी (वनिडणूक)

2331211

9405896148

212/19

7

श्रीमती सिंगीता चिाण ,राजवशष्ट्ाचार, औरिं गाबाद

2349493

9405778112

243

8421960700

8

श्रीमती िषाज राणी भोसले – नेटके

2363745

9665852498

241/18 (N.T.229)

9

उपवजल्हावधकारी रोहयो
श्रीमती सिंगीता सानप , उप वज.अवध.

2334501

9405782282

227/21

10

श्री. सिंदीप पाटील , उपवजल्हावधकारी (भू सिंपादन)

2334501

9604355021

238

11

श्रीमती ररता मे हत्रे िार (अवत.कायज ) उप

2334501

9423215455

( पुनिजसन अवधकारी )

वजल्हावधकारी (भू सिंपादन – समिय )

12

श्रीमती सररता सुत्रािे , उप-वजल्हावधकारी (राष्ट्रीय

9422170751

महामागज )

13

श्री. सिंदीप पाटील ( अवत. कायज. ) भू सिंपादन

2334501

कृष्णाखोरे
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9604355021

238

14

श्री. अप्पासाहे ब वशिं दे ,उप वजल्हावधकारी जा.प्र.

15

- 58 -

2334501

9763855552

237

श्री.विजय पिार , वजल्हा वनयोजन अवधकारी

2334285

9850981876

204

16

श्री.सिंतोष आगळे (अवत.कायज.) वजल्हा प्रशासन

2334501

7588063113

236

17

अवधकारी
श्रीमती तेजस्स्वनी जाधि , तहसीलदार (महसूल)

2334501

9552135294

18

श्रीमती अवश्वनी डमरे तहवसलदार (सा.प्र.)

2334501

9403635354

255/207

19

श्री.उद्धि नाईक ,नायब तहवसलदार (महसूल )

2334501

9404983183

245

20

श्रीमती शीतल राजपूत , तहसीलदार (अकृवषक )

2334501

7507051572

203

21

श्री अवनता भाले राि , तहसीलदार सिंगायो

2334501

9422273245

226

22

श्री. दत्ता भारस्कर सहा.पुरिठा अवधकारी

2334501

7350016777

2342196

23

श्री.आर.के.में डके ,अन्न धान्य वितरण अवधकारी

24

श्रीमती भाग्यश्री जोशी , वजल्हा खवनकमज

2334501

7385469652

205

25

अवधकारी
श्री. डी.एल.अतुळे, स्वीय सहाय्यक

2331200

9423723139

202

26

श्री. दीपक आगळे , स्वीय सहाय्यक

2331200

9370984232

202

27

श्री . मोतीलाल श्रािणे, स्वीय सहाय्यक

2334256

9860824732

2349493

8823596282

28

7517585774

8329183282

9921320765

1 ) श्री.मोहन हरणे

2 ) श्री. काद्री , (राज वशष्ट्ाचार )

243

7972954546

29

श्रीमती तायडे , लेखावधकारी

2334501

8275321819

213/251

30

श्रीमती िैशाली डोिंगरजाळ , नायब तहसीलदार ,

2334501

9766068868

261

31

वचटणीस गृह्शाखा
श्रीमती सोनाली बोराडे , अव्वल कारकुन

2334501

8087645169

225

32

श्री. आर.पी. वशिं दे , उप वचटणीस गृह शाखा

2334501

9423393674

261

34

समिय
पादन सिंवजल्हा
पादन आपत्ती
समियव्यिस्थापन
))
श्री.अजे यसिंचौधरी,

2331077

9970977452

216

35

अवधकारी
श्री. अवनल थोरात, वजल्हा सूचना विज्ञान

2334501

9370362914

248

36

अवधकारी
श्रीमती उषा िायाळ, विधी अवधकारी

9422293100
9822604462

242

(भू सिंपादन
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- 59 उपविभागीय अवधकारी, वजल्हा
् औरिं गाबाद
अ.

नाि, पदनाम ि कायाज लय

कायाज लय दु रध्िनी
्

वनिास ि मोबाईल

हृ
1

श्री. ज्ञानोबा बानापुरे ,औरिं गाबाद.

0240-2324100

8108320077

2

श्री.्स्वप्नील्मोरे ् (पैठण-फुलिंब्री)

0240-2488299

9158862927

3

श्री सिंवदपान सानप, िैजापूर

02436-222062

7066859981

4

श्री.वब्रजे श्पाटील्, वसल्लोड
्

02430-222172

8975119999
222080

5

श्री. जनाधजन विधाते , कन्नड

02435-222322

9049595788

फॅक््स

7588649030
222722

1

श्री.कृष्णा कानघुले, औरिं गाबाद

तहवसलदार
0240-2334728

2

श्री.वकशोर दे शमु ख , अपर

0240-2970481

9637859987

9960248999
7776035828

तहवसलदार औरिं गाबाद
3

श्री.चिंद्रकािं त शे ळके , पैठण

02431-223051

9595184545

4

श्री.सुरेंद्र दे शमु ख , फुलिं ब्री

0240 - 2633456

7350560501

5

श्री.वनखील धुळधर, िैजापूर

02436 – 222066

6

श्री. अविनाश वशिं घाटे , गिंगापूर

02433 – 221336

9356809418

7

श्री.राहुल गायकिाड, खु लताबाद

02437-241023

9421933214

8

श्री.राम गोरे , वसल्लोड

02430 – 222029

9890129029

9

श्री. सिंजय िारकड, कन् ्नड

10

श्री. प्रिीण पािं डे , सोयगािं ि

02435 – 221024
02438 – 234323

D:\MONSOON MEETING 2020\Flood SOP 2020 -21.doc

- 59 -

9834005867

222062

9881912019

02435 – 221060
9421338033
9422210209

222846

- 60 ््््््््््््््््््््््््््््््््््््््््
््््््््््््््््््््््््््््््््््््््नायब्तहसीलदार्, औरिं गाबाद््

हृ.

अवधका-याचे नाि ि पदनाम

कायाज लय

वनिास ि मोबाईल

1

श्री. पी.टी. मुिं ढे , औरिं गाबाद (हॅामीण )

0240 - 2334728

8329866624

2

श्री.एस.एम.साळोक (औरिं गाबाद शहर )

0240 - 2970481

8552994111

3

श्री. सिंतोष अनथे , पैठण

02431 - 223051

7721899307

4

श्री.प्रशािं त काळे , फुलिं ब्री

0240 - 2633667

9400983183

5

श्रीमती वदपाली खे डकर , िैजापूर

02436 - 222066

8605960049

6

श्री.अभय बेलसरे , गिंगापूर

02433 - 221336

9423451964

7

श्री. पी.बी गिळी , खुलताबाद

02437 - 241023

9545144198

8

श्री.एस.डी.सोनिणे , वसल्लोड

02430 - 222029

9

श्री.शे ख हारून , कन्नड

02435 – 221024

7841009999

10

श्री . सतीश दे शमु ख , सोयगाि

02438 - 234323

.

9423704177
8830063169

मु ख्यावधकारी
्
नगर पररषद, औरिं गाबाद
हृ.

अवधका-याचे नाि ि पदनाम

कायाज लय

वनिास ि मोबाईल

1

श्री.सिंतोष आगळे (अवत.कायजभार )

2334501

7588063113

02431-223010

9921938000

श्री विठ्ठल डाके , िैजापूर

02436-222036

9028408586

श्री.सिंतोष आगळे , गिंगापुर

02433-221345

7588063113

02435-221162

9420420737

वजल्हा
् प्रशासन अवधकारी,
(नगरपावलका)
2
3
4
5
6
7

श्री.सोमनाथ जाधि ,

पैठण

श्रीमती . निं दा गायकिाड , कन् ्नड
श्री. सवचन तामखे डे , सोयगाि

श्री. रवफक सय्यद किंकर , वसल्लोड

8

श्री. योगेश पाटील , खु लताबाद

9

श्री . योगेश पाटील, फुलिं ब्री

9921863138
02437-241037

9890473388
9579421123

(अवत.कायजभार)

02430 – 222467
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9579421123

फॅक््स

- 61 विभागीय आयुक्त
् कायाज लय, औरिं गाबाद
अ.हृ.

विभागीय आयुक्त
् कायाज लय

कायाज लय

वनिास ि मोबाईल

फॅक्स

1

श्री . सुनील केंद्रे कर , विभागीय आयुक्त,

2331294
2350044

2331221

2331083

2331025

अपर विभागीय आयुक्त , औरिं गाबाद
डॉ. विजयकुमार फड

9922382221
9011522221

2331025

9422216448

अपर विभागीय आयुक्त्, औरिं गाबाद
1 ) श्री. सोमण पराग ,

2353562

2487575

2

3

औरिं गाबाद
श्री. वशिानिं द टाकसाळे ,

उप- आयुक््त महसूल
2 ) श्री . सािरगािकर , उप.

8605002222
9422928600

वजल्हावधकारी , महसूल

4

श्रीमती िषाज ठाकुर,
उप- आयुक््त सा.प्रशासन

2339811

2372748
9423156686

5

डॉ. विजयकुमार फड ,उप- आयुक््त

2323403

2453810

6

करमणूक कर
डॉ. पुरुषोत्तम
् पाटोदकर ,
उप- आयुक््त रोहयो

2330597
2331472

9158818140
2339350

श्री. िामन कदम ,

2352850

9860142073

7

श्री. पािं डुरिं ग कुलकणी ,

2350066

9422208018
2345788

उप- आयुक््त पुनिजसन

9

2331472

2339838

उप- आयुक््त पुरिठा

8

2324434

श्री. रिीिंद्र जगताप ,(अवत.)

2334487

2325439

10

श्री पारस बोथ्रा
उप- आयुक््त विकास आस्थापना

2361865
2330902

2472228
9922462973

11

श्री.सुयजकािं त हजारे

2339812

9422496763

2340597

9422702490

2339837

2360922

2331837

9403637499

2331294

9420811459

2350044

9422903454

विकास वनयोजन (प्रभारी)

2330902

उप.आयुक््त विकास

12

श्री.रिीिंद्र जगताप उप. आयुक्त
( वनयोजन )

13

श्री. वशिाजी वशिं दे ,सहायक आयुक््त
मा.कक्ष

14

श्री.िैराग्शे ळके्,

9421015555

सहा.सिंचालक ताळमे ळ

15
16

श्री रतनवसिंग सतिन
स्वीय सहायक
श्री.गणेश्बेळगे्,
स्वीय सहायक
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2331083

17

- 62 -

श्री.वि.वि.्काकडे ्

02431-232235

9834653963
0240 - 2392527

0240-2341520

8007905085
8275237210

विशे ष का.अ. पैठण

18

श्रीमती्.्अिंजली्धानोरकर्,्उप.्
वजल्हावधकारी्
उपवजल्हावधकारी प्रबोवधनी

क्र.

कायाालय

महानगरपालीका औरिं गाबाद.

जनवास व
मोबाईल

7030918899

डॉ.मिं गेश्गोिंदिले ्(IAS), मु . का. अ. वज. प.

2331194,
2333536
2331291

3

श्री केशिराि तायडे , उपाध्यक्ष वज. प. औ बाद

2331975

9423779800

4

श्री मु कुिंद वचलििंत, वजल्हा्मावहती अवध.

2331285

9422539714

5

श्री सतीष भोसले,
अवधक्षक भू वम अवभले ख
श्री सिंजीि गोिधजन पडिळ
वजल्हा अवधक्षक कृषी अवधकारी
कायजकारी अवभयिंता, महाराष्ट्र विद् युत वितरण
मिं डळ (शहर)

2351159

9766333397

2334236

9422211941

1

मा.आस्ततक कुभाय ऩांडम
े (IAS) मनपा आयुक््त

2

6
7

8

9
10

क्र.

श्री वसकनीस
श्री कुमाित
कायजकारी अवभयिंता, महाराष्ट्र विद् युत वितरण
मिं डळ (हॅावमण)
श्री
श्री
श्री
श्री

गािं धीले
काळे
राजपुत
खिंडेलिाल, कायजकारी अवभयिंता

श्री रशीद, व्यिस्थापक
्
सुभेदारी विश्रामगृह,

श्री भोहशदे , श्री गोवलदं कुरकणी याजशळष्टाचाराय

2

करानगय, वलश्राभगश
ृ

3

श्री वालंत, भॅनेजय

2331087
2334488

2331174-75
2334548,
2331254
कामायरम

भशायाष्र वदन वलश्राभगश
ृ

2331213

9867714511
2330675

7875764011
7875614004
7875764012
9423448818
9923400050

ननलाव ल भोफाईर

022-22023361

पॅक्व
022-

22822626

022-

26591619
भशायाष्र वदन, वलश्राभगश
ृ -नवलन
कामायरम

4

फॅक्स

7066042444
7066042181

करानगय वलश्राभगश
ृ - आयषण

1

02431-232235

011-23380328
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9892762821
ननलाव ल भोफाईर

पॅक्व
011-

23389757

- 63 GTL
कामायरम

ननलाव ल भोफाईर

1

श्री अष्टे कय (DGM-Dist. General

2

श्री वय्मद ळशा (AGM)

7350007681

श्री वभीय ळशा

8605015046

901107481

Manager)

3

पॅक्व

ससडको कायााऱय, औरं गाबाद

क

सळाश्री

1

पदनाम

दरु ध्ळनी

मख्
ु य प्रऴासक

2483391
2487777

मोबाईऱ क्रमांक

7030479333

2

श्री एच. व्व्ह. आरगड
ुं े

उपव्िल्हाधिकारी

3

श्री वळदया मढ
ुं े

तहससऱदार

7588818316

4

श्री व्व्ह.बी. मंत्ीी
र

वळिी सल्ऱागार

9823401104

5

श्री रमेऴ डेंगले

ACP (NT)

9930008669

6

श्री एन. सी. बायस

SE (NT)

2485462

9320450119

7

श्री के.आर.के दास

पी.ए.

2483391

9421313225

8

श्री आर.डी. मोरे

पी.ए.

2483391

9423392194

9

श्री ददपक सोनळणे

पी.ए.

2483391

9850149544
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- 64 अ.
इतर कायााऱय
क्र.
1
भा.श्री. ए.कं. शवंगर IPS,
वलऴेळ ऩोरीव भशाननयीषक , औ, फाद
2
भा.श्री चचारयं जीली प्रवाद(IPS) ,
भा. ऩोरीव आमक्
ु त (ळशय ) औयं गाफाद
3
श्री. आस्ततक कुभाय ऩांडम
े (IAS)

कायााऱय

4

भनऩा आमक्
ु त , औयं गाफाद
श्री. वन
ु ीर चारव्शाण , JMD भशावलतयण , औयं गाफाद

5

श्री. भंगेळ एभ.गोंदालरे, भ.ु का.अ.-स्ज.ऩ.

6
7
8
9
10

श्रीभती भोषदा ऩाटीर ,
ऩोरीव अधीषक (ग्राभीण) औयं गाफाद
श्री. वयु े ळ गणेळकय , भख्
ु म अशबमंता भशावलतयण
औयं गाफाद
श्री . अननर बायवाखऱे , अधीषक अशबमंता ( EHV
construction ) भशावलतयण औयं गाफाद
श्री. दे ळऩांडे एव.जी. ,
अधीषक अशबमंता ,वा.फां.वल.
श्री. ननभयर , अधीषक अशबमंता MSEB ( city )

मोबाईऱ

2331473

9823284999

2240501

8757591766

2240596

2331194,
2333536

7030918899
7030918890

2331213

2336930
2970129
2331291

8689980444
9867714511

2380808

7499737040

2331347

7875764000

2334483

8554995004

2331022

9423148450
7066042555

11

श्री. लाऱके , अधीषक अशबमंता MSETCL ( city )

9769213955

12

श्री. वोनर
ु े , अधीषक अशबमंता MSEB ( Rural )

7391046005

13

श्री. आकोडे , अधीषक अशबमंता MSEB ( Rural )

14
15

श्री. भक
ु ंु द चचाररलंत
,स्जल्शा भाहशती
अचधकायी
श्री . अबम जोळी , अधीषक बशू भअशबरेख

16

श्री. तक
ु ायाभ भोटे

17

18

स्जल्शा अधीषक कृऴी

अचधकायी
कामयकायी अशबमंता , भशायाष्र वलद्मत
ु वलतयण भंडऱ
( ळशय ) शवटी चारौक
श्री. शवकनीव
श्री . कुरकणी Dy. Eng .
श्री . चगयी
कामयकायी
( ग्राभीण
Division
Division

अशबमंता , भशायाष्र वलद्मत
ु वलतयण भंडऱ
)
1
2 ( पुरंब्री , खर
ु ताफाद , गंगाऩयू )

19

श्री . बगत , कामयकायी अशबमंता ( वा.फा. वलबाग )

20

श्री . यळीद , व्मलतथाऩक वब
ु ेदायी वलश्राभगश
ृ ,
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2392633

2331087
2334488
2331285

7875764111
9422539714

2351159

9422868168

2334236

9422751600

7066042444
7066042454
7066042458
7875764011
7875614004
9881128949

233117475
2334548, 9923400050
2331254

2330675

- 65 -

समादे शक राज््य रा.पोवलस दल गट हृ. 14 कायाज लय
1

श्री वनसार तािं बोळी

समादे शक राज््य

0240

रा.पोवलस दल गट हृ.

2376302

9870605999

14
2

श्री सपकाळ

8805011583

पथक प्रमुख््,
समादे शक राज््य
रा.पोवलस दल गट हृ.
14
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- 66 खािगी अजिशमन दलाची माजहती

क
1

किंपनीचे नाि
बजाज ऍ़टो वल.

नाम
श्री एस.िाय. चहृे

एम.आय.डी.सी,
िाळु ज, औरिं गाबाद
2

स्िडीओकॉन किंपनी,
पैठण रोड, औरिं गाबाद

3

4

श्री डी.के. वसिंग

फा.सेफ्टी ऑ.

श्री स्ि.के. ओक

फा.सेफ्टी ऑ.

श्री बी.के. कोकाटे

फा.सेफ्टी ऑ.

श्री वदपक पाटील

फा.सेफ्टी ऑ.

दु रध्वनी
0240-6633333,

मोबाईल हृमािं क
9823097209

02431-251501

7387054774

0240-6633393

02431-251513

9422996824
7387054775

0240-2555135,

गरिारे पॉलीस्टर,

श्री. आर कोरान्ने

िाळु ज,

एस.एस.

एम.आय.डी.सी

वपिंपळिाडकर

गरिारे
पॉलीस्टर,वचकलठाणा,

श्री एस.एस. हे जीब

जी.एम.

श्री जे .डी. चौधरी
श्री नागनािर

फायर
ऑफीसर
प्रबिंधक

श्री भालिनकर

डयुटी ईचाजज

9869280261

श्री चिंद्रशे खर

डयुटी ईचाजज

9420928779

एम.आय.डी.सी
5

पदनाम
मु ख्य
अविशमन
अवधकारी

विमानतळ
वचकलठाणा,

0240-2554427,
0240-2486919

औरिं गाबाद
श्री उमगािले

ईमरजिंन्सी सस्िज स

0240-2486919,
0240-2485465
0240-2485466
0240-2471140

9822090215
9881124873
9405468520

9422712925
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- 67 मांत्रिकी फोटीचारे प्रशळषण घेतरेरे कभयचारायी
हृ

नाि

हुद्दा

1.

जे ..बी बोरसे

पो.कॉ

बक्कल्
हृमािं क
6611

ने मणुकीचे वठकाण
पोलीस कल्याण,
्

मोबाईल
हृमािं क
0000166688

औ.बाद
2.

एन.पी. वशरसकर

पो.कॉ

6100

वसल्लोड
्
हॅामीण

0031133100

3.

जी.ि््ही. कनसे

पो.कॉ

6331

िैजापूर

0031116331

4.

एच््.ए. नरके

पो.कॉ

6331

वसल्ले
् गाि

0031136331

5.

आर. एम .काळे

पो.कॉ

6130

िैजापूर

0630000130

6.

एस.एन.कोळी

पो.कॉ

6368

खु लताबाद

0816880310

7.

बी.आर रत््नपारखी

पो.कॉ

6333

खु लताबाद

0031361333

8.

के.आर वदिटीया

पो.कॉ

6610

खु लताबाद

0031313113

सिंजय शािं ताराम
पगार
10. जीिन पिंडीतराि
पाटील
11. प्रवदप रमे श वभिसने

पो.कॉ

6810

हायिे

0811066003

पो.कॉ

6603

िैजापूर

8300333163

पो.कॉ

833

पो.उपवन पदी वनिड

12. अशोक दौलतराि
बनकर

डी.िाय.एस.पी 831

13. सौदागर मावणक
साििंत
14. विहृम महादे ि
थारकर

पो.कॉ

868

वनिड
पाचोड

पो.उपवन

833

पो.उपवन. पदी

15. ताहे र अ?मीर शेख

पो.उपवन

830

वनिड
पो.उपवन. पदी

16. शै लेश्
वदिाण शे जुळ

पो.उपवन

830

वनिड
पो.उपवन. पदी

17. अवनल रतन पिार

पो.कॉ

633

वनिड
वबडकीन

0063666116

18. श्रीराम रािसाहे ब
चेडे
19. प्रविण्
श्रीराम वचतळे
अजय
रामदास
20.
साखरे

पो.कॉ

366

वबडकीन

0031603033

पो.कॉ

103

वपशोर

0031681103

पो.कॉ

186

औरिं गाबाद शहर

9.

डी.िाय.एस.पी पद
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0031630868
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औरिं गाबाद वजल्हा्पोलीस स्टे शन्
पोलीस स्टे ऴन

पोलीस स्टे ऴन

फोन

फोन

6

पैठण

02431-223033

36

वसटीचौक

3336336-6336

3

पैठण MIDC

02431-232113

33

हृािं तीचौक

3336333-6336

1

पाचोड

02431-221333

31

वसडको

3336331-6336

3

वबडकीन

02431-241433

33

छािणी

3336333-6336

3

वचकलठाणा

0240-2101433

33

वजन्सी
्

3336333-6336

1

करमाड

0240-2633333

31

जिाहरनगर

3336331-6336

8

िडोदबाजार

02430-284333

38

मु कुिंदिाडी

3336338-6336

0

फुलिं ब्री

0240-2633333

30

बेगमपूरा

3316330-6336

0

वसल्लोड(शहर)
्

02430-222033

30

-042022405059

66 वसल्लोड(हॅामीण)
्

02430-222233

16

िाळू ज्
MIDC
िाळू ज

66 सोयगाि

02438-234433

16

उस््मानपूरा

3336316-6336

63 अवजिं ठा

02439-288333

13

पो.वनयिंत्रण कक्ष् ऍ

3336366-6336

61 कन् ्नड

02435-221044

11

पाचोड

336111-63316

61 िैजापूर

02436-222033

11

दे िगाि रिं गारी

02435-247333

68 वशऊर

02436-284333

18

उपविभागीय पोलीस
ठाणे,औरिं गाबाद

3106638

60 विरगाि

02436-232133

10

उपविभागीय पोलीस
ठाणे, पैठण

333811-63316

60 गिंगापुर

02433-221333

10

उपविभागीय पोलीस
ठाणे, गिंगापूर

336111-63311

36 वसल्ले
् गाि

02433-248350

36

उपविभागीय पोलीस
ठाणे,िैजापूर

333661-63311

36

उपविभागीय पोलीस

333631-63316

33

उपविभागीय पोलीस
ठाणे, कन् ्नड

ठाणे,वसल्लोड
्
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3336316-63316

333060-63313

- 69 KAMALNAYAN BAJAJ
HOSPITAL
Category: GENERAL
HOSPITAL

Trust Hospitals
Hospital
Address: #43, SATARA PARIS
AR,AURANGABADBEED BY
PASS ROAD, Pin Code
:431005

KODLIKERI MEMORIAL
HOSPITAL & TRUST
Category: GENERAL
HOSPITAL

Hospital Address: # 8,
MANJEETNAGAR,
Pin Code :431001

MAHATMA GANDHI
MISSIONMEDICAL
CENTRE &RESEARCH
CENTRE
Category: GENERAL
HOSPITAL
MIT HOSPITAL
Category: GENERAL
HOSPITAL

Hospital Address: # 6, CIDCO
JALNA ROAD, AURANGABAD,
MARATHWADA
Pin Code :431003

PALNITKAR HOSPITAL
Category: NURSING
HOME

Hospital Address: PLOT NO-4,
ADALAT ROAD, NEAR
BABA PETROL PUMPS,
BEHIND RAVIRAJ
HOTEL,BHAGYANAGAR
Pin Code :431001
Hospital Address: PLOT#25,
HOTEL AURANGABAD ASHOK
PREMISES, NEAR
MANMANDIR TRAVELS.
Pin Code :431001

PATNE HOSPITAL &
MATERNITY HOME
Category: SINGLE
SPECIALITY MATERNITY

SACHIN HOSPITAL
Category: GENERAL
HOSPITAL

SANJEEVANI CHILDRENS
HOSPITAL
Category: GENERAL
HOSPITAL

SAOJI ORTHOPAEDIC
HOSPITAL
Category: SINGLE
SPECIALITY ORTHOPAED
ICS

SHRADDHA HOSPITAL &

Hospital Address: PLOT NO
144, SECTOR F, N-4 CODCO,
Pin Code :431003

Phone Number
:0240-2377999
Fax :042402377770
09850979638
Phone Number
:(0240)2335751/
2368368
Fax
:02402359279
Phone Number
:0240-2484693
Fax :0240248445

Phone Number
:0240-2473740
Fax :02402376154
Phone Number
:0240-2332745
Fax :2402325386

Phone Number
:02402331400/232457
9
Fax :

Hospital
Address: KHADKESHWAR,
VISHWA BUILDING, OPP
ANJALI CINEMA
Pin Code :431001
Hospital Address: 14,
KUSHAL NAGAR, BEHIND J&K
BANK, NEAR PATIDAR
BHAVAN, AURANGBAD,
MAHARASHTRA-431001, Pin
Code :431001
Hospital Address: 32 SHRI
NIKETAN COLONY JALNA
ROAD,AURANGABAD
Pin Code :431001

Phone Number
:0240-2334948
Fax :02402357211

Hospital Address: PLOT #

Phone Number
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Phone Number
:0240-2363457
Fax :02402363457

Phone Number
:0240-2331991
Fax :02402351394

- 70 CRITICAL CARE UNIT
Category: NURSING
HOME

27,MUNJEET
NAGAR,AKASHWANI SINGAL
SQURE,JALNA ROAD
Pin Code :431001

SUMANAJALI NURSING
HOME
Category: GENERAL
HOSPITAL
SUYASH NURSING HOME
Category: SINGLE
SPECIALITY UROLOGY

Hospital Address: PLOT #
3,N-2, CIDCO,
Pin Code :431210
Hospital Address: 11,SEVEN
HILLS COLONY, BESIDE LOK
VIKAS BHAWAN
Pin Code :431005

Phone Number
:0240-2361001
Fax :

TIRUPATI HOSPITAL
Category: GENERAL
HOSPITAL

Hospital Address: X-278,
WALUJ MIDC, PANDHARPUR.
Pin Code :431136

Phone Number
:02402244770/255588
6
Fax :02402244770

WADGAONKAR EYE
HOSPITAL
Category: SINGLE
SPECIALITY EYE

Hospital Address: 126,
"MADHUSHREE"VARAD
GANESH MANDIR ROAD,
SAMARTH NAGAR
Pin Code :431001

Phone Number
:0240-3292411
Fax :02406611077

Sudarshan Orthocare And
Accident Hospital
Category: Orthopaedic and
joint replacement

Hospital Address: aurangabad

Pin
Code: 431003
Phone
Number: 24724
41

Dr. Hedgewar Hospital,
Category: GENERAL
HOSPITAL
Seth Nandlal Dhoot
Hospital, Aurangabad

Trust Hospitals
Hospital Address: Garkheda,
Pin Code :431005

Jalna Road, Near Airport,
Chikalthana MIDC,
Aurangabad
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:02402357604/232593
6
Fax :02402357604
Phone Number
:0240-2486900
Fax :02402487272

Phone Number
:0240- 2331195
Fax :024008888889944
Phone Number
:0240- 248900110,
2489002,
2489003,
2489004,
2489005,
2489006,
2489007,
2489008,
2489009,

- 71 -

Sigma Hospital
Dr Pramod
Dr Kuldeep

Jalna Road, Aurangabad.

Sumananjali Hospital
Lion’s Club
Mather Teresa Mission
Marathwada Cancer
Hospital
Garware Company
Dhanvantari Nursing
Home, pandharpur
Avanti Hospital,
Pandharpur
Dr patwardhan Hospital
Hegdevar Hospital
Sushrut Hospital
MGM Hospital,
Aurangabad

2489010,
Fax :02409225334193
Phone Number
:0240Fax :02409371109373,
8888897910
2486900
2482032
2332712
2484192
2482025
2554542
2555302
354022
2331195
2339192
2483401,
2484693
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- 72 HOSPITAL

43, SATARA PARISAR,
AURANGABADBEED BY
PASS ROAD
8, MANJEETNAGAR

Phone Number :02402377999
Fax :04240-2377770

MAHATMA GANDHI
MISSIONMEDICAL
CENTRE
&RESEARCH
CENTRE
MIT HOSPITAL

6, CIDCO JALNA ROAD,
AURANGABAD,
MARATHWADA

Phone Number :02402484693
Fax :0240-248445

PLOT NO 144, SECTOR F, N4 CODCO

Phone Number :02402473740
Fax :0240-2376154

5

PALNITKAR
HOSPITAL

PLOT NO-4, ADALAT ROAD,
NEAR BABA PETROL
PUMPS, BEHIND RAVIRAJ
HOTEL,BHAGYANAGAR

Phone Number :02402332745
Fax :240-2325386

6

PATNE HOSPITAL &
MATERNITY HOME

Phone Number :02402331400/2324579

7

SACHIN HOSPITAL

8

SANJEEVANI
CHILDRENS
HOSPITAL

25, HOTEL AURANGABAD
ASHOK PREMISES, NEAR
MANMANDIR TRAVELS.
KHADKESHWAR, VISHWA
BUILDING, OPP ANJALI
CINEMA
14, KUSHAL NAGAR, BEHIND
J&K BANK, NEAR PATIDAR
BHAVAN, AURANGBAD,
MAHARASHTRA-431001

8

SAOJI
ORTHOPAEDIC
HOSPITAL

32 SHRI NIKETAN COLONY
JALNA ROAD,AURANGABAD

Phone Number :02402331991
Fax :0240-2351394

9

SHRADDHA
HOSPITAL &
CRITICAL CARE
UNIT

27,MUNJEET
NAGAR,AKASHWANI SINGAL
SQURE,JALNA ROAD

Phone Number :02402357604/2325936
Fax :0240-2357604

10 SUMANAJALI
NURSING HOME

# 3,N-2, CIDCO,

Phone Number :02402486900
Fax :0240-2487272

11 SUYASH NURSING
HOME

11,SEVEN HILLS COLONY,
BESIDE LOK VIKAS BHAWAN

Phone Number :02402361001

12 TIRUPATI HOSPITAL

X-278, WALUJ MIDC,

0240-2244770/2555886

1

KAMALNAYAN
BAJAJ HOSPITAL

2

KODLIKERI
MEMORIAL
HOSPITAL & TRUST

3

4

GENERAL
HOSPITAL
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Phone Number :
(0240)2335751/2368368
Fax :02402359279

Phone Number :02402334948
Fax :0240-2357211
Phone Number :02402363457
Fax :0240-2363457

- 73 PANDHARPUR
13 WADGAONKAR EYE
HOSPITAL

126, "MADHUSHREE"VARAD
GANESH MANDIR ROAD,
SAMARTH NAGAR

14 Sudarshan Orthocare
And Accident Hospital

Orthopaedic and joint
replacement

HOSPITALS
Name of Hospital
15

Phone No. Fax
No

22

Govt.Medical College &

Hospital Ghati, Panchakki
Road Aurangabad
16

Manik Hospital and Research

Cardiology &

0240-2335079

Jawahar Police Station,

Vascular Surgery

2.

Centre Shivneri Nagar, Beside
Garkheda Parisar,

Cardiothoracic

0240-2335079

Aurangabad-431005
17

Dande Diabeties & Heart Care

ICCU & Critical

0240-2483456

Home Mayanagar N-2,

Gynecology

35.

Centre Maternity & Nursing
CIDCO, Auranagabad
18

Care, Obstetrics &

0240-2488332

0240-6601100 /

MGM's Medical Center &

6601150 -

Research Institute, N-2,

CIDCO, Aurangabad ज्ञ् 431
003.
19

0240-2340477

Dunakhe Hospital Pvt. Ltd. 9,
Hotel Aurangabad Ashoka
Campus, Adalat Road,

Aurangabad - 431 001.
20

Saoji Pratishthan and

Research Centre Shriniketan

.

Colony, Abinay Theatre

Chowk, Near Cosmos Bank,
Jalna Road, Aurangabad
431 001
21

0240-2363457

Sanjeevani Children's

0240-2368231

Hospital, Unit of Jivhala Bal
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Fax :0240-2244770
Phone Number :02403292411
Fax :0240-6611077

- 74 Arogya Pratishthan Pvt. Ltd.,

14 Kushal Nagar, Near Patidar
Bhavan, Jalna Road,
Aurangabad
22

0240-2653868

Bembde Hospital 14 Beed By

0240-2653878 -

Pass Road, Shahanoormiya
Derga, Railway Crossing,
Aurangabad ज्ञ् 431 005
23

0240-2320750

Seth Nandlal Dhoot Hospital

0240-2485331

A-1, MIDC Chikalthana,

Jalna Road, Aurangabad431210.

Ghati Hospital,
Category: GENERAL
HOSPITAL

Government Medical
college Hospital

Government Hospitals
Phone Number :0240- 2402412,
Hospital Address:
2402413,2402414,
Bhadkal Gate,
Pin Code :431001
2402415,2402416,
2402417,2402418,
24022028( DEAN),
2402409(SUPT) ,
Fax :02402404412,2404413,
2404414,2404415,
2404416,
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- 75 औरिं गाबाद हॅामीण वजल्हयातील
्
शासकीय रुग्णालयाची नािे ि दू रध्वनी हृमािं क
क्र.

स्टे शन्

प्राथमीक आरोग्य
् केंद्र हॅामीण

फोन निं बर

रुग््णालय
01

02

पैठण््

बालानगर

9422244661

ढाकेफळ

9823400664

वपिंपळिाडी

9421336429

पाचोड

(02431) 221417, 221329

आडु ळ

234488

विहामािं डिा

236583

वबडकीन

241495

िैद्यकीय अवधकारी

9421023902

पैठण््
एम.आय.डी.सी

03

04
05

पाचोड

वबडकीन
वचकलठाणा

िरुडकाझी
कचने र

06

07
08

करमाड

िडोदबाजार
फुलिं ब्री

करमाड

9422709970

लाडसाििंगी

9422179424

वपिंपरीराजा

9422210690

िडोदबाजार

--------------

बाबरा

--------------

फुलिं ब्री

0240/366629

गणोरी

-----------

09

वसल्लोड
्
(शहर)

वसल्लोड
्
(शहर)

(02430)222046

10

वसल्लोड
्

अिंधारी

(हॅामीण्)्

223412

आमठाणा

282127

पालोद

9860538605

सोयगाि

जरािं डी

------------

(02438) 24333

अवजिं ठा

सोयगाि
अवजिं ठा
पानिडोद

9422701147

अिंभाई

9422234394

उिं डणगाि

267392

कन् ्नड

22219

हातनू र

-------

िडने र

----------

नागद

-----------

11
12

13

कन् ्नड

9890347284
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वपशोर

नाचनिेल

-------------

वचचोली वलिं बाजी

235219

करिं जखे डा

-----------

वपशोर

(02435) 229026

15

खु लताबाद

खु लताबाद

2241323

16

िैजापूर

िैजापूर

(02436) 222083, 222116

भगिान महाविर रुग््णालय

02436/222336

वशऊर

282344

मनु र

278564

लोणी

----------

महालगाि

------------

भगिान महाविर रुग््णालय

-----------

माळीघोगरगाि

-------------

17

18

वशऊर

विरगाि

19

गिंगापूर

गिंगापूर

(02433)221259

20

वसल्ले
् गाि

वसध््दनाथ िडगाि

248308

21

दे िगाि रिं गारी

दे िगािरिं गारी

247381
24 तास ,365 वदिस मे वडकल दु काने -

मोबाईल हृमािं क

दु कानाचे नाि
1

वजिनधारा मे वडकल,हॉस्स्पटल सरकॅन् ् ि णालयग््रु घाटी ,

2

हषज मे वडकल ,समतानगर ,रोड टे शनस्् पोवलस हृािं तीचौक,

8115328866 ,7312641248

3

औरिं गाबाद
न् ्यु हषज मे वडकल रोड एमजीएम ,

8115328866

4

राहत मे वडकल नगर पुिंडवलक ,चौक पुतळा महाराज वशिाजी ,

7373355222

5

रोड
वहिं दुस््थान मेवडकल पडे गाि ,

,1262675-8138

6

साई समृ ध्दी
् मे वडकल छािणी ,

8788722224
8383363232

7

गायत्री आवप्टकल्स
् अॅन््ड मे वडकल समथज ,रोड गेट पैठण,

1363822-8138

8

एस6-एन ,वसडको ,मे वडकल .आर .

,8858581532

9

अररहिं त मे वडकल रोड मेन ,

8712627777

10

आलम मे वडकल ,चेलीपूरा ,

8262848242

11

रमे श मे वडकल 7-एन ,टे वडयमस्् गािं धी राजीि ,

8512272586

12

गुरुमाऊली मे वडकल वसडको ,2-एन,

8754168868

13

औरिं ग मे वडकल ,रोड मिं वदर महाराज गजानन ,

7777333231

14

हररओम फामाज 6-एन ,वसडको ,

8811312163

औबाद,नगर

.8383883717

D:\MONSOON MEETING 2020\Flood SOP 2020 -21.doc

- 76 -

- 77 -

15

वदि््यभारती मे वडकल िाडीकािं चन ,

16

एलोरा फामाज कटकटगेट ,

8868266647

17

तुलसी मे वडकल वसडको ,

8748432314

18

मयूर मे वडकल रोड दगाज ,

19

वप्रवमयर एजिं न्सीज
्
रोड गुलमिंडी ,

20

शादाब मे वडकल बाजार जु ना ,

21

जनक मे वडकल शहागिंज ,

22

सावहल मे वडकल पैठणगेट रोड नाका सेंटरल ,

7312168886 7588276565

8858722278 ,8868182227

1226142-8138
8788563317
1212837-8138
1282381-8138
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- 78 Ambulance Emergency Service

MGM Hospital,
Aurangabad

Ambulance Emergency Service
Hospital Address: CIDCO
Pin Code :431005

BVG Group NHM
Ambulance Service
Faiz-a-am Trust
Shivsena
MGM Hospital,
Aurangabad
Hegdevar Hospital
Seth Nandlal Dhoot
Hospital, Aurangabad

KAMALNAYAN BAJAJ
HOSPITAL
Category: GENERAL
HOSPITAL

Phone Number :02406601150,
2483401, 2484693,
Fax :02409890634362,
9823125403,
9923818181
108
2330140,
2323204
2331125
2483401, 2484693

Jalna Road, Near Airport,
Chikalthana MIDC,
Aurangabad

Hospital
Address: #43, SATARA PARI
SAR,AURANGABADBEED
BY PASS ROAD, Pin Code
:431005

2331195
Phone Number :02402489001-10,
2489002,
2489003,
2489004,
2489005,
2489006,
2489007,
2489008,
2489009,
2489010,
Fax :02409225334193
Phone Number :02402377999
Fax :04240-2377770
09850979638
2486900
2482032
2332712
2484192

Sumananjali Hospital
Lion’s Club
Mather Teresa Mission
Marathwada Cancer
Hospital
Garware Company

2482025
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- 79 आपत््कालीन सावहत््य पुरिठा
शि्आगार््वशतपेटी/

मोबाईल हृमािं क

िातानुकुलीत वशतपेटी
शिआगार/वशतपेटी

,33133166

योगेश लोिंढे

0031666063

सिंदीप मुळे

0031103036

भेडीकर ईभयजंन्वी ल अँब्मर
ु ंव वेला

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0031666063

,2473301 ,1056
2473302

Government Official
Divisional Commissioner
Dy. Commissioner
Dy. Commissioner (Rev)
Dy. Commissioner (S.A)
Dy. Commissioner law & Jud.
Dy. Commissioner Supply
Dy. Commissioner EGS
Dy. Collector , MMPP
Asst. commissioner ( M & other)
Collector Aurangabad
Dy. Collector
Dy. Collector
R. Dy. Collector
Dy. Collector (S.A)
Dy. Collector
Dy. Collector EGS
Dy. Collector Aurangabad
Dy. Collector Vaijapur
Dy. Collector Sillod
Tahsildar paithan
Tahsildar Phulambri
Tahsildar Vaijapur
Tahsildar Gahgapur
Tahsildar Khultabad
Tahsildar Sillod
Tahsildar Kannad
Tahsildar Soigaon
Tahsildar Aurangabad
Chief Executive officer, WAKF Board,
Dy. Director of land Record

Telephone
0240-2331294
0240-2331025
0240-2353362
0240-2339811
0240-2323403
0240-2352850
0240-2331472
0240-2341520
0240-2339837
0240-2331200
0240-2334256
0240-2342196
0240-2334127
0240-2334243
0240-2331211
0240-2363745
0240-2324100
02436- 222062
02430-222172
02431-223051
0240-2020599
02436-222066
02433-221336
02437-241023
02430-222029
02435-221024
02438-234323
024023344728
0240-2321726
0240-2344877
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- 80 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Registrar of Dy. Inspector of Aurangabad
Chief Conservator of Forest
Asst. Director of Forest, Aurangabad (1)
Regional Dy. Director of Suger A,bad
Divisional Director of Suger, A,Bad.
Divisional Dy. Commission State Excise
Supt. Of State Excise
AMC Commissioner
Chief Executive officer, Zilla Parishad
Add. Chief Executive officer, Z.P
Dy. Director, Account & Treasury
Asst. Director, Static
Chief Engineer , PWD
Superintendent Engineer (special project)
Superintendent Electrical Engineer PWD
Godavari Irrigation project
Chief Engineer, M. Jeevan pradhikaran
Director, WALMI
Chief Engineer,Command Area Dec.Cop.
Asst. Director, Agriculture Department
Asst. Commissioner, Regional Animal Husbandry
Regional Dy. Commissioner, Fishery Dept.
Dy. Director, Education Department
Maharashtra State Higher Education Dept.
Asst. Director Higher Dept.
Dy. Secretary, Technical Education Dept.
Dy. Director, Dist. Employment office.
Social Welfare Officer
Asst. Commission, Schedule Tribe Dept.
Dy. Director, Sport Department
District Woman & Children Welfare Officer
Dy. Director of Industries
Dy. Commissioner of Employee
Dy. Director of Health & Industry
Chief Engineer MSEV
Chief Officer MHADA
Asst. Commissioner, Sales Tax Dept.
DEAN, Government Medical College.
DEAN, Dental Medical College
Dy. Director, Health Dept.
Regional Transport Officer
Asst. Commissioner, Food & Drug Department
Director, Public Relation Officer (Information)
District Information Officer
Dy. Director, Geological Survey
Manager, Government printing,
Chancellor, Dr Babashab Ambedkar Marathwada
University
Asst. Commissioner, Charity Commissioner office
Manager, State Transport, MSRTC
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0240-2331475
0240-2331209
0240-2488810
0240-2331470
0240-2361372
0240-2332747
0240-2333107
0240-2334388
0240-2331874
0240-2321216
0240-2331874
0240-2391087
0240-2361762
0240-2331954
0240-2487049
0240-2342096
0240-2371386
0240-2376201
0240-2331095
0240-2331094
0240-2331380
0240-2334754
0240-2331034
0240-231116
0240-2331993
0240-2334025
0240-2331029
0240-2331538
0240-2362901
0240-2334636
0240-2325038
0240-2331105
0240-2334626
0240-2331326
0240-2334347
0240-2334035
0240-2332307
0240- 2402028
0240-2335426
0240-2334254
0240-2322169
0240-2331526
0240-2331085
0240-2331285
0240-2334066
0240-2331109
0240- 2403110
0240-2357771
0240-2482294

- 81 80
81
82

Maharashtra Tourism Development Corporation
Additional Divisional Finance Corporation
Dy. President , Manav Vikas Mission

0240-2334259
0240-2335249
0240-2356112

83
84
85
86
87
88
89
90

PMG Post Department
Chief Manager, telephone Department
Superintendent, Archeology Department
Commissioner Custom Department
Railway Manager, Railway Department
Manager, Airport
Commissioner Income Tax Department
Executive Engineer, MIDC

0240-2370822
0240-2350100
0240-2400620
0240-2484976
0240-2334376
0240-2485012
0240-2371333
0240- 2342188

D:\MONSOON MEETING 2020\Flood SOP 2020 -21.doc

- 81 -

