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/ तावना
भुकंप, अितव ृ टी, पुर, गारपीट, च वादळ, दरड कोसळणे, आकि मक आग अशा
िविवध "कार#या नैसिग' क आप(तीमुळे मोठया "माणावर िजवीत आिण िव(तहानी हो,याचे
"कार रा-यात व दे शात िविवध िठकाणी वारं वार घडत असतात. थािनक भौगोिलक ि थती
आिण हवामान यामुळे िविवध नैसिग' क आप(तीचा धोका सतत संभवत असतो. अशा
नैसिग' क आप(तीमुळे बािधत आपाद4 तांना तातडीने मदत दे णे व (यांचे पुनव' सन
कर,याची जबाबदारी रा-य शासनाकडून पार पाड,यात येते व (याची "(य6 अंमलबजावणी
आिण संिनयंञण कर,याचे काम िज8हा तरावर िज8हािधकारी काया' लयाकडून पार
पाड,यात येते.
िविवध नैसिग' क आप(त9ना त:ड दे ,यासाठी पवू ' तयारी क;न अशी आप(ती
उदभव8यास कमीतकमी िजिवतहानी आिण िव(तहानी होईल या > टीकोणातन
ू "शासन
"य(नशील असते. िविवध आप(ती संदभा? त "ितबंध, िनवारण, पुव'तयारी, "ितसाद,मदत व
पुनव' सन इ(यादी बाबी सुAयवि थतपणे हाताळ,यासाठी कBC शासनाने “आप ती
यव थापन कायदा – २००५” अमलांत आणलेला आहे . या कायदातील तरतुदीस
अनुस;न महारा D रा-यात मा. मुEयमंञी महोदयां#या अFय6तेखाली “ महारा ! राMय
आप ती यव थापन /ािधकरणाची ” थापना कर,यात आली आहे . सदर
"ािधकरणाकडून रा-याचे आप(ती Aयव थापन धोरण िनिHत क;न रा-यांचा आप(ती
Aयव थापन आराखडा तयार कर,यात आला असन
ू (याची अंमलबजावणी व सिनयंञण
कर,याची काय' वाही सु; आहे . (याच बरोबर शासना#या िविवध िवभागांना तसेच िज8हयांना
(यांचे तरावर आप(ती Aयव थापन आराखडे तयार कर,याचे िनदIश "ाJत झाले असन
ू (या
अनुषंगाने यवतमाळ “आप ती यव थापन आराखडा” तयार कर,यात आला आहे . तसेच
िज8हािधकारी यां#या अFय6ेतेखाली “िज8हा आप(ती Aयव थापन "ािधकरण” थापन
कर,यात आले आहे .
िज8हा आप(ती Aयव थापन "ािधकरण , िज8हा यवतमाळ खालील "माणे आहे .
१. िज हािधकारी
२. अWय< िज. प.
३. मZ
ु य कायकारी अिधकारी िज. प.

पदिसWद अWय<
पदिसWद सह अWय<
सद य
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४.
५.
६.
७.
८.
९.

िज हा पोिलस अिध<क
िज हा श य िचिक सक
कायकारी अिभ. सा.बा. िवभाग
कायकारी अिभ. पाटबंधारे िवभाग
िनवासी उपिज हािधकारी
समादेशक, (गहृ र<क दल व नागरी संर<क दल

सद य
सद य
सद य
सद य
मZ
ु यकायकारी अिधकारी
िवशेष िनमंिञत

आप(ती Aयव थापन "ािधकरणास आप(ती Aयव थापन कायदा २००५ चे कलम
३२, ३३, व ३४ #या तरतुदी अTवये "ािधकरणास अिधकार आहे त. (याTवये शासन िनण' य
िदनांक १ जुन २००६ मधील "ािधकरणाचे अिधेकार व काय' पFदती (१ ते २०) अTवये
"ािधकरणाचे अिधेकार व काय' Fदती असन
ू (याTवये "ािधकरणाने काय' वाही करावयाची
आहे .

/ािधकरणाचे अिधकार व कायपWदती
१. िज8हातील "ितसाद आराखडयासह आप(ती Aयव थापन आराखडा तयार करणे.
२. रा Dीय धोरण, रा-याचे धोरण, रा Dीय आराखडा, रा-याचा आराखडा आिण िज8हयाचा
आराखडा यामFये समTवय ठे वणे आिण संिनयंञण व अंमलबजावणी करणे.
३. िज8हातील आप(ती "वण 6ेञ िविनदY ट क;न आप(तीस "ितबंध अथवा आप(ती#या
पZरणामांची ती[ता कमी कर,यासाठी#या उपाययोजना िज8हा तरावरील शासक य िवभाग
तसेच थािनक "ािधकरणांAदारे घे,यात येत अस8याबाबत खातरजमा करणे.
४. आप(तीस "ितबंध, आप(ती#या पZरणामांची ती[ता कमी करणे, स-जता आिण "ितसाद
या संदभा' तील उपाय योजनांबाबत रा Dीय "ािधकरण व रा-य "ािधकरण यांनी आखन
ू
िदले8या माग' दश' का"माणे आव\यक काय' वाही िज8हातील संबिधत िवभागामाफ'त कर,यात
येत अस8याबाबत खतरजमा करणे.
५. आप(तीस "ितबंध व आप(तीची ती[ता कमी कर,यासाठी आव\यक (या अTय
उपाययोजना कर,याबाबत िज8हा पातळीवरील िविवध "ािधकरणे व थािनक सं थाना
सुचना दे णे.
६. आप(ती Aयव थापन आराखडा तयार कर,यासाठी िज8हा पातळीवरील शासिकय
िवभाग व िज8हयातील थािनक "ािधे करणांना माग' दश' क त(वे आखन
ू दे णे.
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७. िज8हा पातळीवरील शासक य िवभागांनी तयार केले8या आप(ती Aयव थापन
आराखडया#या अंमलबजावणीचे संिनयंञण करणे.
८. िज8हा तरावरील िविवध शासक य िवभागांमाफ'त तयार कर,यात आलेले िवकास
आराखडे व राबिव,यात येणा-या "क8पांमFये आप(ती "ितबंध व आप(तीची ती[ता कमी
कर,यासाठी उपाययोजनांमFये एकसुञता रहावी यासाठी अंमलात आणावयाची माग' दश' क
त`ते आखन
ू दे णे आिण (यासाठी आव\यक ते तांिञक सहायक पुरिवणे.
९. वरील . ८ मFये उ8लेिखले8या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचे संिनयंञण करणे.
१०.
िज8हयातील वेगवेळया तरावील अिधकारी, कम' चारी व बचाव काय' करणारे
वयंसेवक यांचेसाठी खास "िश6ण काय' माचे आयोजन व संिनयंञण.
११.
आप(ती#या पुव' सुचना िमळ,यासाठी आव\यक यंञणा उभारणे, ितची दे खभाल करणे,
तपासणी करणे, ती अcावत करणे व योdय मािहती लोकांपय? त पोहचेल असे पाहणे.
१२.
िज8हयाववरील कोणतीही आप(ती िकंवा िज8हयास भेडसावणा-या आपातकालीन
पZरि थतीचा सामना कर,यासाठी उपलeध साधनसामु4ी#या 6मतेचा आढावा घेणे व
आव\यकते नुसार (यांचे अcावतीकरण कर,यासंदभा? त िज8हा तरावरील संबिधत िवभाग
अथवा थािनक "ािधकरणांना सुचना दे णे.
१३.
िज8हा पातळीवरील "ितसादर आराखडा तयार करणे, आढावा घेणे व अcावत करणे.
१४.
स-जजेसाठी िनयोिजत उपाययोजनांचा आढावा घेणे आिण या उपाययोजना,
कोण(याही आप(ती पZरि थतीत पZरणामकारक ठर,यासाठी आव\यक दजा' चा असतील
याबाबत ल6 पुरिव,यास िज8हा पातळीवरील संबिधत िवभाग व अTय संबंिधत "ािधकरणांना
सच
ू ना दे णे.
१५.
िज8हा पातळीवरील शासक य िवभाग, वैधािनक सं था, आप(ती Aयव थापनाचे
काय' करणा-या इतर शासक य व अशासक य सं था यां#यामFये समTवय ठे वणे, संिनयंञण
करणे, सहाय व स8ला दे णे.
१६.
आप(तीस "ितबंध अथवा आप(तीची ती[ता कमी कर,यासाठी थािनक "ािधकरण,
शासक य व अशासक य सं था यां#या पाठ9eयाने समुह "िश6ण व जनजागतृ ी काय' म
आयोिजत करणे.
१७.
आप(तीपवू ' क व आप(तीनंतर#या Aयव थापना#या उपाययोजना खाञीपवू ' क,
त(परतेने व "भावीपणे घे,यात याAयात gहणन
ू िज8हयातील थािनक "ािधकरणांशी समTवय
साधणे व माग' दश' क त(वे आखन
ू दे णे.
5

DDMP

१८.
िज8हा तरावरील शासिकय िवभाग आिण थािनक "ािधकरणे (यांचे "ितसादर
आराखडे िज8हा "ितसाद आराखडयांशी सुसंगत असतीलयाची खातरजमा करणे.
१९.
संभाAय आपातकालीन पZरि थती अथवा "(य6 आप(तीस पZरणामकारकपणे त:ड
दे ,यासाठी उपाययोजना घे,याबाबत िज8हा पातळीवरील शासनासंबिधत िवभाग िकंवा
स्थािनक "ािधकरणासाठी माग' दश' क त(वे आखन
ू दे णे व (यांना माग' दश' न करणे.
२०.
कोण(याही भेडसावणा-या आप(ती पZरि थतीत वा "(य6 आप(ती#या वेळी
"िति या व;प िनमा' ण हो,या-या पZरि थतीचे संिनयंञण करणे.

िज हा आप ती यव थापन कृती आराखडयाचे उददेश
१. िज8हा तरीय आप(ती Aयव थापना#या तयारी#या तर उं चावणे, धोकाव वाईट
पZरि थतीचे योdय िव\लेषण क;न आप(ती#या काळातील जीवीत व िव(त हानी
कमीत कमी तरावर ठे व,याचा "य(न करणे.
२. उपलeध संसाधने व सुिवधांची सFयाची ि थती कशी आहे . (याच बरोबर आप(ती
Aयव थापनात सामील सं था / संघटना यां#यात समTवय साधुन िज8हा "शासनास
मजबुती "ाJत क;न दे णे. एकंदर याचा फायदा िज8हयातील जनसामाTयांत
आप(काळात िव\वास कायम ठे व,यासाठी होतो. याचा सकारा(मक पZरणाम
िज8हा#या िदघ' कालीन िवकासात क;न दे णे.
३. अcावत तंञiानाचा वापर क;न आप(ती कृती काय' म आधुिनक बनवणे. (याचा
फायदा जलद मदत काया' त होईल. यात Zरमोट सेTस9ग, जी. आय. एस. इ. चा वापर
करणे.
४. आप(ती कमी कर,याचा िविवध पैलंुचा अjयास क;न (याचा उपयोग साधनां#या
िवकासात करणे.
५. िज8हामधील भिव यातील आप(ती#या िनवारणाथ' योdय द तऐवजांची चौकट
िवकिसत करणे.
६. "भावी िनयंञणाची यंञणा तयार क;न शासना#या धोरणाची अंमलबजावणी करणे.
७. िज8हातील घडू शकणा-या संभाAय आप(त9ची मािहती घेऊन व मु8यमापन क;न
िज8हा तरावील पुव' तयारीत सुधारणा करणे व याAदारे आप(ती कालावधीत मणु य व
िव(त हानी टाळणे.
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८. आप(ती Aयव थापन काय' मांत सहभागी सं थाकडून उपलeध सोयी सुिवधांची
मािहती िमळवणे व (यांना आप(ती Aयव थापनात िजलहा
् "शासनाची काय' 6मता
वाढिव,यास उपयोग क;न घेणे िह मािहती िज8हा "शासनास आप(तीला
काय' 6मतेने त:ड दे ,यास तसेच समाजा#या िविवध तरांमFये िव\वास िनमा' ण
कर,यास सहायभुत ठरते.
९. आपातकालीन कृतीआराखडयाAदारे तयार केले8या िविवध मािहतीचा उपयोग
िज8हातील िविवध िवकासा(मक योजनांसाठी क;न घेणे.
१०. भौगोिलक मािहती पFदती, सुदूर संवेदन पFदती इ(यादीतील शा ञीय व तांिञक
मािहतीचा उपयोग िह योजना तयार कर,यासाठी व िदघ' कालीन िवकासा(मक
योजनासाठी क;न घे णे.
११. िज8हयात भिव यात घडू शकणा-या आप(ती िवषयी मािहती योdय "कारे ठे व,यासाठी
आराखडा तयार ठे वणे मािहतीचे अcावतीकरण करणे, "ितसादाचे Aयवि थत
मु8यमापन क;न निवन सुधारणा सुचिवणे व यािवषयीचे जाळे तयार करणे.
१२. कोण(याही आपातकालीन आराखडयािशवाय जेAहा आप(तीना त:ड cावे लागते.
त्यावेळी अनाव\यक कामावर भर पडतो व मह(वाचा कामाकडे दुल'6 हावू शकते.
कोण(याही आप(ती Aयव थापनाचा मुEय उoदे श हा आप(ती ओळखन
ू िकंवा पुव'
अंदाज बांधुन संभाAय हानी जा तीत जा त कमी करणे हा असतो. gहणन
ु च आप(ती
Aयव थापनाचा योdय आराखडा असावा. यामFये खालील गो ट9चा अंतभा' व असतो.

• "ितसादा(मक काय' वाही#या अनु माने पुव' िनयोजन
• सहभागी सं थांना जबाबदारीचे वाटप करणे.
• आपातकालीन काया' #या काय' वाहीची "मािणत पFदती िवकसीत करणे.
• उपलeध साधनांचा व सुिवधांचा साठा
• संसाधनां#या पZरणामकारक Aयव थापनाची यंञणा
• सरकारी यंञणा व सामािजक सं था (N.G.O.) यां#यात योdय तो समTवय
साधणे.

• रा-य सरकारी यंञणेत समTवय साधणे.
• शोध व बचाव काया' चे िनयंञण व िनZर6ण करणे.
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/ य< कृती काय)म
१) िज8हा आप(ती Aयव थापन आराखडा तयार करणे –
िज8हा आप(ती Aयव थापन आराखडा तयार करणे व (याचे अcावतीकरण,
िवचारिविनमय काय' शाळा आयोिजत करणे. आराखडयाची Aयवहाय' ता तपासणी, रं गीत
तालमी घेणे, आप(ती Aयव थापनासंबधी िवभागाचे आराखडे तयार करणे.

२) सं था(मक मजबत
ू ीकरण –
िज8हा आप(ती Aयव थापन "ािधकरणाचे मजबुतीकरण, पवू ' तयारी संबंधात
अशासक य सं थाचे स-जता, आप(ती Aयव थापनाशी िनगडीत अशासक य सं थाचे
"िश6ण, सामािजक काय' महािवcालय, इि पतळांची स-जता, िज8हा आपातकालीन काय'
कBCाची स-जता.

३) "िश6ण व स6मीकरण –
"शासन, अिभयंते, वा तिू वशारद, डॉ`टस' , पैरामे डीक8स, गवंडी, िवcाथY व िश6क,
"सार माFयमे , उcोग जगत, यांचे "िश6ण व स6मीकरण.

४) जनजागतृ ी काय' म –
रोड शो, लोकगीते , पोवाडे , पथनाटय, िभंती िचञ, जाहीरात फलक, पो टर पधा' ,
िनबंध पधा' , वादिववाद पधा' , अjयास माAयितZर`त पधा' चे आयेजन, रे िडओ िजंग8स
इ(यादीमधन
ू जनजागतृ ी करणे.

तालुका पातळीवर राबवयाचे कृती काय' म
१) तालक
ु ा आप ती यव थापन आराखडा तयार करणे.
तालुका आप(ती Aयव थापन आराखडा तयार करणे व (याचे अcावतीकरण,
िवचारिविनमय काय' शाळा आयोिजत करणे. आराखडयाची Aयवहाय' ता तपासणी, रं गीत
तालमी घेणे, आप(ती Aयव थापनासंबधी िवभागाचे आराखडे तयार करणे.
8
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२) /िश<ण व स<मीकरण.
"शासिकय अिधकारी, गवंडी, िवcाथY व िश6क, "सार माFयमे , उcोग जगत,
वयंसेवी सं था व सामािजक सं था.

३) जनजागत
ृ ी काय)म.
पथनाटय, , लोकगीते , पोवाडे , इ(यादी िभंती िचञ, जाहीरात फलक, पो टर पधा' ,
िनबंध पधा' , वादिववाद पधा' , अjयास मा AयितZर`त पधा? चे आयोजन, रे िडओ िजंग8स
इ(यादीमधन
ू जनजागतृ ी करणे.

4ामपंचायत / गाव पातळीवर राबवावयाचे कृती काय' म
१) Pामपंचायत / गाव आप ती यव थापन आराखडे तयार करणे
4ामपंचायत / गाव आप(ती Aयव थापन आराखडे तयार करणे / अcावतीकरण
करणे, िवचारिविनमय काय' शाळा, आराखडयाची छपाई, आराखडयाची तपासणी, रं गीत
तािलम घेणे.

२) /िश<ण व स<मीकरण.
गाव आप(ती Aयव थापन सिमती सद यांचे "िश6ण, काया' लयीन कम' चारी,
वयंसेवक ( "थमोपचार, शोध, व सुटका गट ) यांचे "िश6ण.

३) जनजागत
ृ ी काय)म.
पथनाटय, िभंती िचञ, जाहीरात फलक, पो टर पधा' , िनबंध पधा' इ(यादी मधन
ू
जनजागतृ ी करणे.
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थािनक पातळीवर आप ती यव थापन का व
कशासाठी?
दरवषY सात(याने येणा-या आप(तीचा
सामना कर,याचा पुव'तयार9साठी
अक मात येणा-या आप(त9ना त:ड
दे,यासाठी
अiान तसेच मािहतीचा अभाव यामुळे
होणारी हानी टाळ,यासाठी
कमीत कमी िजिवत व िव(त हानी
होईल यांची खाञी कर,यासाठी
आप(तीला सहज बळी देणा-या वगा' चे
र6ण कर,यासाठी
आप(तीला सहज बळी देणा-या वगा' चे
र6ण कर,यासाठी
आप(ती काळात तसेच आप(तीनंतर िवशेषतः अपेि6त माता,
अ8पवयीन बालके, वFृ द तसेच अपंग यांना कमीत कमी ञास
होईल याची खातरजमा कर,यासाठी
आप(ती काळात पाणी पुरवठा, जनावरांचा चारा, खानपान,
Aयव था, वैcक य सेवा, औषध सामु4ी, सांडपा,याची Aयव था
इ(यादी सुरळीत चालतील याची खाञी कर,यासाठी.
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िज हा एक Dि^<ेप
थान
उ_र अ<ांश
पूव रे खांश
तापमान (अंश सेि सअस मWये)
वािषक सरासरी पजLयमान (िम.िम. मWये)
<ेJफळ
एकूण जिमनीचे <ेJफळ (चौ.िक.मी. मWये)
वन<ेJाखालील जमीन(हेaटस मWये)
िपकाखालील जमीन(हेaटस मWये)
िबगर शेती जमीन(हेaटस मWये)
/शासन
उप िवभागीय कायालये
तहसील कायालये
पंचायत सिमती
एकूण Pाम पंचायत
एकूण गावे
लोकसंZया (लाखात)
एकूण लोकसंZया
bी व पुcष लोकसंZया
अनुसूिचत जाती व जमाती लोकसंZया
bी-पुcष /माण
लोकसंZयेची घनता
एकूण कुटुब
ं े
े ालील कुटुब
दाdरeय
ं े
् रे षख
सा<रता
एकूण शेकडा टaकेवारी
राMय तरीय )मांक
आिदवासी गावे
उप योजना गावे
वाढीव उपयोजना गावे
माडा
छोट े माडा

१९.२६ ते २०.४२
७७.१८ ते ७९.९८
िकमान - ५.६, कमाल - ४५.६
९११.३४
१३५८४
२२४४५६
१००५२६५
७७३०९
७
१६
१६
१२०४ ( वतंy - ७०३, गट - ५०१)
२११७ (वसलेली - १८४५, उजाड - २७२)
२०.७७ (4ामीण - १७.२०, नागरी - ३.५७)
zी - १०.१३, पु{ष - १०.६४
अनुसिू चत जाती - २.२७, अनुसिू चत जमाती ४.४६
९५१ zी "ती १००० पु{ष
१५३ Aय| "ती चौ.िक.मी.
४.२२
१.८
५७.९६ (पु{ष - ७०.४५, zी - ४४.८१)
१९ वा
३३४, पांढरकवडा (नागरी)
१२२
१६०
२२
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िज iाची ऐितहािसक पाjभूमी
पूव इितहास
महार Dातील इतर िज8} "माणे यवतमाळ िज8}ाचा इितहास घटना मानुसार
सांगता येणार नाही. तरीही उपलeद कागदपyां#या मदतीने मळ
ू इितहासाचा मागोवा घेतला
जाऊ शकतो. खालील िवषद घटना म या बाबतील न`क च परू क ठरतात.
महाभारतातील उपलeद मािहती नुसार यवतमाळ िज8हा हा उव' Zरत बेरार परग,याचा
भाग असन
ू हे दोTही भाग िमळून वैभवशाली िवदभ' रा-याचा एक "ांत बनला होता. िबदर हे
शहर जे िक पवू Y िनजामां#या अिधप(याखाली होते , (या रा-याची राजधानी gहणन
ू
नावा;पास आले.
संगा वंशावळ
ि~ तपवू ' २७२ ते २३१ मधील काळात राजा स•ाट अशोक मौय' या#या रा-याचा बेरार
हा सु€ा भाग होता. परं तु कदािचत मौय' रा-या#या अध:पतना अगोदर मौया? नी थािनक
चोरां#या टोळी#या मदतीने हे रा-य आप8या ताeयात घेतले व अशाZरतीने पु यिमy संगा
रा-याचा शेवट केला. पु यिमy हा शेवटचा मौय' बहृ Cथा या#या सैTयाचा सेनापती होता. (याने
आप8या राजाला िफतुरीने मा;न वतःची राजवट उभी केली व िविदशा जे िक सFयाचे
िभलाषा या शहराला राजधानी gहणन
ू घोिषत केले. पु यिमyाचा मुलगा अिdनिमy हा
नंतर#या काळात रा-य कारभार पाह‚ लागला. रा-या#या सीमा वाढिव,या#या "य(नात (याने
िवदभा' #या रा-याशी युFद कर,याचा "य(न केला व परािजत झाला. शेवटी दोघांमFये तह
होऊन वधा' नदीला दोTही रा-यामधील सीमारे षा gहणन
ू माTय केले. िवदभा' #या राजाची
राजवट व कुळ याचा कुठे ही उ8लेख आढळत नाही. तसेच पुढे (याचे सा•ा-य कुठपय? त
थािपत झाले याची न:द सु€ा िदसत नाही. परं तु }ा घटनेची न:द माy आढळून आली
-यामुळे पवू ' बेरार#या सा•ा-याला (यावेळी बराच फरक पडला
वाकटक व इतर िहंदू राजवट
यवतमाळ िज8}ा#या इितहासाचा शोध घेताना जरी आंƒ, शक, पहालव व बेरारचे
यवतमाळ यांचा संबंध िवचारात घेणे ज{री नसले तरी "(य6ात पण
ू ' यवतमाळ िज8हा जो िक
संपण
ू ' परग,यातील काही भाग होता हा वाकटक वंशा#या सा•ा-या खाली येत होता. या
वंशा#या राजांब„ल िवशेष काही उ8लेिखत नाही. परं तु चंCपरू िज8}ातील भांडक या गावात
आढळले8या मािहती नुसार िवचार केला तर यवतमाळ िज8हा हा शासन दरबारी मह(वाचा
ै १६ मांका#या ले,यामFये वाकटक#या कुटुंबातील ७
मानला जात असे. अिजंठा ले,यांपक
13

DDMP

सद यांची नावे आढळली गेली. तसेच इतर िठकाणाह‚ न काढले8या मािहती नुसार १०
ै -यात फ| एकच राजा िजवंत रािहला व (याने नंतर बराच काळ रा-य केले.
राजांपक
पिहला राजा िवcाश| -याने िनरिनरा…या काळात gहणजे ि~ त नंतर २७५, ४०० मFये
सरासरी २५ वषI रा-यपद सांभाळले. परं तु }ा सव' तारखांमFये सुसy
ू ता आढळत नाही.
चालु`य व रा Dकुट यां#या िज8}ात कुठे ही अि त(या#या खाना-खुणा िदसत नाहीत.
परं तु पुढे १०Aया शतका#या पुढील अFया' भागात माy वागपती -२ (मुंजा जो िक माळवा
"ांताचा परमार होता) या#या रा-यात या ब„ल न:द आढळते. याचे रा-य दि6णेला गोदावरी
पय? त िवखुरलेले होते. परं तु. ९९५ ि~ त नंतर, तैला-२ याने (याला हरवन
ू माळवा रा-य व
बेरार ताeयात घेतले, अशा "कारे पुTहा ते चालु`या#या सा•ा-य खाली आले.
पुढे बाराAया शतका#या शेवटी दे विगरी#या यादवांनी चालु`य रा-यामधील बह† तांश
उ‡रे कडील िज8हे ताeयात घेतले. परं तु यातही शंका आहे क , यवतमाळ िज8}ाचा संपण
ू ' िक
काही भाग }ा सं कृतीशी िनगडीत आहे . पवू Iकडील भभ
ू ाग कदािचत ग:ड जमात9नी
ताeयात घेतला असावा (यांचे चंCपरू िज8}ा शे जारी मोठ्या "माणात अि त(व आहे . -याचे
व;न चालु`य राजवटीचा शेवट झा8या#या खुणा िमळतात.
िlटीश राMयक याmना ह तांतरण
पुढे १८३३ मFये यवतमाळ िज8हा उव' Zरत बेरार सोबत ई ट-इंिडया कंपनी ला
ह तांतरीत कर,यात आला. यात "ि येत कोणतीही अडचण उदभवली नाही. पुढे तेAहा
पासन
ू िनयिमत िवकास वगळता इतर कोण(याही मह(वा#या घटने ब„ल िलिखत गोˆी
आढळत नाहीत.
/शासन
बेरार#या ह तांतारानंतर (याचे पवू ' व पिHम बेरार अशा दोन िज8}ात िवभाजन
कर,यात येवन
ू "(येक अमरावती व अकोला अशी मुEयालये कर,यात आली. यवतमाळ
िज8हा हा पुसद तालुका वगळून पवू ' बेरार मFये समािवˆ कर,यात आला. परं तु १८६४ मFये
यवतमाळ, दारAहा, केळापरू व वणी िमळून वंतंy िज8हा थापन कर,यात आला व (याचे
नाव "थम दि6ण-पवू ' बेरार व नंतर वणी असे ठे व,यात आले. जBAहा िनजामाने बेरार हे भारत
सरकारला भाडे प‰्या वर िदले तBAहा सदर ह तांतरण १९०३ मFये र„ केले गेले व (याचे
"शासन हैदराबाद व;न कBCीय परग,यात बदल,यात आले. १९०५ मFये भाडे प‰्याचा
कालावधी संप8यानंतर बेरार#या सहाही िज8}ाची पुनबा? धणी कर,यात आली व वणी
तालुका वाशीम िज8}ातन
ू परत घे,यात आला जो िक पवू Y पुसद िज8}ातन
ू िवभाग8या गेला
होता. (याच वेळी िज8}ाचे नामकरण वणी बदलन
ू यवतमाळ कर,यात आले.
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भौगोिलक थळ, <ेJफळ व सीमा
थान व <ेJफळ
यवतमाळ िज8हा हा वधा' पैनगंगा-वैनगंगा खो-या#या दि6ण-पिHम भागात वसलेला
आहे . भौगोिलक >ˆ्या िज8}ाचे थान १९.२६' व २०.४२' उ‡र अ6ांश मFये आिण ७७.१८'व
७९.९'पवू ' रे खांशा मFये मोडते. उ‡रे कडून अमरावती व वधा' िज8हा, पवू Iकडून चंCपरू िज8हा,
आंƒ "दे श व नांदेड िज8हा दि6णेकडून तर परभणी व अकोला िज8हा पिHमे कडून वेढलेला
आहे .
िज8}ाचे 6ेyफळ १३५८२ चौ.िक.मी.(रा-या#या ४.४१ ट`के) असन
ू २०७७१४४
(रा-या#या २.६३ ट`के) एवढी लोकसंEया आहे . लोकसंEयेची घनता १५३ Aय| "ती
ै यवतमाळ िज8}ाचा 6ेyफळा#या
चौ.िक.मी. एवढी आहे . रा-या#या एकूण ३५ िज8}ांपक
बाबतील ६वा तर लोकसंEये#या बाबतीत १९वा मांक लागतो.
यवतमाळ हे शहर िज8}ाचे मुEयालय असन
ू (याची लोकसंEया १९९१ #या
जनगणनेनुसार १०८५७८ एवढी आहे . यवतमाळ शहर हे िज8}ाचा इतर तालु`यांशी
चांग8या "कार#या र (यांनी जोडले आहे . तसेच िज8}ात रे 8वे ची छोटी लाईन सु€ा
वापरामFये असन
ू मुतYजापुर व इतर शहरांशी (याने "वास करता येतो.
यवतमाळ िज8हा हा ब-याच "माणात ड:गराळ भाग तसेच {ंद व खोल द-यांनी
बनलेला असन
ू समतल भपू ‹
ृ ांनी वेढलेला आहे . संपण
ू ' िज8हा असंEय पवू ' पिHम रांगांनी
Aयापलेला आहे . मFय भाग पठारी असन
ू खपू सरळ बाजंन
ू ी उभा आहे व (यामुळे समुC सपाटी
पासन
ू (याची उं ची ३०० ते ६०० मीटर पय? त पोहोच8या गेली. इकडे ितकडे सव' दूर पहाडी
िकंवा समतल उं च व अणकुचीदार ड:गरांनी भरलेले िदसतात. हे सव' भभ
ू ाग बेरार#या दि6णी
पव' त रांगांनी तयार झाले आहे त. उ‡रे कडे िज8हा पायनघाट -याला बेरारची दरी gहणतात
पय? त वाढलेला आहे . }ा द-या ६५ ते ८० िकलोमीटर {ंद आहे त. याचा छोटासा भाग जो
यवतमाळ िज8}ात येतो तो समतळाचा प‡ा gहणन
ू तयार झाला. -याची {ंदी ८ ते २२
िकलोमीटर असन
ू ती िज8}ाची उ‡रीय सीमारे षा आहे . िज8हा ढोबळ मानाने खालील सहा
भौगोिलक 6ेyात िवभाग8या गेला आहे .
•
•

•

उ‡रे कडील बBबळा खोरे व बाभळ
ू गाव तहसील 6ेy
वधा' भस
ू मतळ जो िक कळं ब मधील वधा' नदी, राळे गाव, मारे गाव व वणी तहसील मFये
िवखुरलेला आहे
यवतमाळ पठार -यात बराच भाग यवतमाळ, कळं ब, केळापरू , घाटंजी तहसीलचा आहे
व काही "माणात बाभळ
ू गाव, राळे गाव व मारे गाव तहसीलचा आहे
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•
•

दारAहा पठार -यात संपण
ू ' दारAहा तहसील, ब-याच "माणात िद4स तहसील, तसेच
नेर, यवतमाळ, घाटंजी तहसीलचा काही भाग
पुसद ड:गराळ "दे श हा पुसद, महागाव आिण उमरखेड तहसील कZरता
पैनगंगा दरी जी िज8}ाची दि6ण सीमारे षा तसेच इतर तहसील चा काही भाग जसे
पुसद, उमरखेड, महागाव, दारAहा, घाटंजी, केळापरू , मारे गाव व वणी

िज8}ातील मुEय नcा वधा' व पैनगंगा -या उ‡र-पवू ' सीमारे षेत "(येक वाहतात.
वधा' नदीचा उगम मFय"दे श मधील मुलताई #या पवू Iस होतो. ती सव' साधारणपणे दि6ण-पवू '
िदशेने िज8}ा#या उ‡र-पवू ' सीमारे षेत वाहते. वधा' अशी एकमे व नदी आहे िक काही अंशी
िदशादश' क आहे . ितचे पाy {ंद असन
ू खोल आहे परं तु परू पZरि थतीमFये नदी काठ#या
भागात पाणी िश;न "ाणहानी व िव‡हानी सु€ा करते. पावसा…यात नदी दुथडी भ;न वाहते
परं तु उTहा…यात माy ब-याच िठकाणी कोरडी असते.बBबळा व िनग' ुडा }ा वधा' नदी#या मुEय
उपनcा असन
ू िज8}ात दोTहीही बारमाही वाहतात. बBबळा नदीचा उमग अमरावती िज8}ात
असन
ू शेवटचे ३० िकमी.अंतर यवतमाळ िज8}ात कापते. िनग' ुडा नदी यवतमाळ िज8}ातच
उमग पावते व ितची लांबी जवळ जवळ १६५ िकमी. आहे .
पैनगंगा नदीचे उगम थान अजंठा पव' त रं गातील दि6ण-पिHम बुलढाणा शहरात
आहे . ती वधा' नदीची मुEय उपनदी gहणन
ू सु€ा माTयता पावली आहे . नदी तळ खपू खोल
असन
ू ितचा माग' बराच नागमोडी व;पाचा आहे पैनगंगा आप8या संपण
ू ' नागमोडी
मागा' मुळे िज8}ाची दि6ण सीमारे षा तयार करते. पस
ू , अ-हा, अडान, वाघाडी व कुंज }ा
पैनगंगे#या िज8}ातील मह(वा#या उपनcा होत.
सीमारे षा
िज8}ाची उ‡र ते दि6ण सव' दूर लांबी िह १२० मैल असन
ू जा तीत जा त {ंदी उ‡र
ते दि6ण १०० मैल आहे . िज8} हा बेरारचा दि6ण-पवू ' १/४ भाग Aयापत असन
ू पिHमे ला
वाशीम व अकोला िज8हे लागन
ू आहे त. उ‡रे ला अमरावती िज8हा असन
ू पवू Iला वधा' नदी िह
सीमारे षा gहणन
ू ओळखली जाते (या िदशेला मFय परग,याचे वधा' व चंCपरू िज8हे लागन
ू
आहे त. दि6णेकडे नांदेड िज8हा व आंƒ "दे श आहे .मोठमोठे वळणे घेवन
ू वाहणारी पैनगंगा
नदी िज8}ासाठी संपण
ू ' दि6ण सीमारे षा तयार करते व शेवटी दि6ण-पवू ' टोकाशी वधा'
नदीला जावन
ू िमळते.
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पजLयमान व हवामान
िज8यात सरासरी ९११.३४ मी.मी. एवढा पाऊस पडतो. मागील काही
वषा' त पावसा#या अिनिHततेमुळे रबी िपका मFये मोठ्या "माणात घट झाली आहे .दुस-या
बाजल
ू ा कधी कधी मुसळधार पावसामुळे िज8}ातील काही भागात िपके नˆ होतात िकंवा
संपण
ू ' जमीन रखडली जाते. मागील १२ वषा' चा िवचार केला तर योdय वेळी व योdय "माणात
पाऊस पडला. मागील २५ वषा' त सरासरी जन
ू मFये ६ इंच, १२ इंच जुल ै मFये, ८ इंच ऑग ट
मFये, ७ इंच सJटBबर व २ इंच ऑ`टोबर मFये पाऊस पडला. तसेच बाक उव' Zरत मिहTयात १
इंच पे6ा कमी पाऊस पडला. यवतमाळ िज8हा अमरावती व अकोला िज8}ांपे6ा अिधक थंड
आहे परं तु बुलढाणा पे6ा थंड नाही. येथे गरम हवे#या झुळके मुले वातावरण गरम असते.
(यामुळे राy थंड असते.
हवामान
सामाTयपणे िज8}ाचे हवामान उ ण व कोरडे असन
ू िहवाळा बराच थंड असतो. संपण
ू '
वष' चार ऋतू मFये िवभाग8या जावू शकते. उ ण ऋतू माच' मFये सु{ होऊन जन
ू #या पिह8या
सŽाहा पय? त राहतो. (यानंतर लगेच दि6ण-पिHम मौसमी पाऊस लागतो व तो सJटBबर #या
शेवटा पय? त असतो. ऑ`टोबर व नोAहB बर िमळून उ‡रीय पावसाळा बनतो व शेवटी थंडीचा
ऋतू लगेचच येतो जो िक फे•ुवारी#या शेवटी संपतो.
एकूण वािष' क पावसापैक सवा' िधक पज' Tयमान दि6ण-पिHम मौसमी पावसा मुळे
होते. िज8}ात सव' च िठकाणी पाऊस सारखा राहत नाही. िज8}ा#या पवू ' भागातील वणी
मFये ११२५ िममी पाऊस येतो आिण पिHमे कडील दारA}ा मFये ८८९ िममी तर मFय
यवतमाळ मFये १०९९.५ िममी पाऊस पडतो. साधारणपणे जसजसे आपण पिHमे कडून पवू I
कडे जातो तस तसे पावसाचे "माण वाढत जाते.
उTहाळा ऋतू हा माच' ते मे #या दरgयाण असन
ू िदवस व राyीचे तापमान सतत वाढत
जाते. मे हा साधारणपणे वषा' तील अितउ ण मिहना असतो सरासरी दैनंिदन तापमान ४२ अंश
िसि8सअस वर पोहोचते व एकदा का दि6ण-पिHम मौसमी पाऊस सु{ झाला िक तापमानात
घट होऊन वातावरण एकदम आ8हाददायक बनते. जसा जसा पावसाळा संपायला लागतो,
तसे तसे िदवसाचे तापमान वाढायला लागन
ू राyीचे तापमान कमी होते. नोAहB बर #या
शेवटापासन
ू िदवस व राyीचे तापमानात एकदम घट होते. िडसBबर हा वषा' तील सवा' त थंड
मिहना असन
ू सरासरी दैनंिदन िकमान तापमान १३ अंश सेि8सअस होते. उ‡रे कडील थंड
हवे#या लहरीमुळे कधी कधी िज8}ातील तापमान ५ अंश सेि8सअस पय? त पडते.
पावसाळा ऋतम
ू Fये हवे मFये आद' ता येऊन आकाश काळे कु‰ ढगांनी Aयापले जाते.
उव' Zरत वषा' त माy हवा कोरडी राह‚ न आकाश िनर• वा थोड्या फार ढगांनी अ#छादलेले
असते
17

DDMP

वाहतक
ू , यापार व वािणMय
वाहतक
ू
र ते व रे 8वेमाग' हे "ामुEयाने िज8}ातील वाहतुक चे माFयमे आहे त.
• रा Dीय महामाग' – नागपरू ते हैCाबाद हा रा Dीय महामाग' िज8}ातन
ू वडक , करं जी,
पांढरकवडा, पाटणबोरी व केळापरू इ(यादी िठकाणाह‚ न जातो.
• रा-य महामाग' – अमरावती ते चंCपरू हा महामाग' िज8}ातन
ू नेर, यवतमाळ,
जोडमोहा, मो‘दा, उमरी, करं जी, व वणी इ(यादी िठकाणाह‚ न जातो.
• नागपरू ते तुळजापरू – हा सु€ा रा-य महामाग' असन
ू िज8}ातन
ू कळं ब, यवतमाळ,
आणY, उमरखेड इ(यादी िठकाणाह‚ न जातो
• लोहमाग' (रे 8वे माग' ) – यवतमाळ व दारAहा िह िठकाणे अ{ंद मापी लोहमाग' (नॅरो गेज
रे 8वेमाग' ) वर आहे त.
• वणी-वरोदा – वणी हे रे 8वे जं`शन आहे . येथन
ू एक माग' राजरू कडे जातो टर दुसरा
चानखा कडे जातो. हा माग' दगडी कोळशा#या वाहतुक साठी वापर8या जातो. या
AयितZर|, दुसरा माग' वणीह‚ न माजरी-वरोडा कडे जातो.
यापार आिण वािणMय
कापस
ू , सुत, नायलॉन, टाई8स, चुनखडी व दगडी कोळसा हा िज8यातन
ू िनया' त
के8या जातो. तसेच अTनधाTय, चहा, कॉफ , यंy सामु4ी, लोह सामु4ी, मोटारी, सायकली,
िसमB ट व औषधी इ(यादी व तू िज8}ात बाहे ;न िनया' त कराAया लागतात.
-वारी व कापस
ू हे िज8यातील मुEय िपके असन
ू शBगदाणे व तुरडाळ हे इतर मह(वाचे
नगदी िपके होत. कापस
ू व सागवान हे मह(वाची िनया' त6म िपके असन
ू (यामुळे िज8हाला
सवा' िधक महसल
ू िमळतो. इतर िनया' त6म व तू जसे कापसाचे सुत, चुनखडी, बफ', लाकडी
समान, जनावरांचे खाc, संyी, दगडी कोळसा व तBदुप‡ा इ(यािद आहे त.
"ामुEयाने आयात करावी लागणा-या व तू जसे कपडे , यांिyक व त,ू िसमB ट,
औषधी इ(यािद. सवा' िधक व तू }ा नागपरू , मुंबई, पुणे इ(यादी िठकाणाह‚ न आयात के8या
जातात्. या AयितZर| आठवडी बाजार व याyा िज8यात िकरकोळ खरे दी िव साठी भरले
जातात. यवतमाळ,पुसद, वणी, िद4स, घाटंजी, पांढरकवडा, राळे गाव, उमरखेड, दारAहा व
नेर इ(यादी िठकाणे िह िज8}ात "ामुEयाने Aयापार कBCे gहणन
ू गण8या जातात.
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यवतमाळ तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJफळ
वन <ेJ
कृषी <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेत मजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

११३७ चौ.िक.मी.
२९८ चौ.िक.मी.
७२७ चौ.िक.मी.
१५२ ( थािपत - १२९, उजाड - १८)
३३९४५८ (पु{ष - १७५८१४, zी - १६३६४४)
४४४०८ (मुले - २३२६२, zी - २११४६)
९५३
२४०६८५ (पु{ष - १३४७९८, zी - १०५८८७)
९९९.८ मी.मी.
५३०००
१५४
३७२
३२०००
५९०००
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आणO तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJफळ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेत मजूर
अनु. जाती शेत मजूर
अनु. जमाती शेत मजूर

७६७ चौ.िक.मी.
६३१ चौ.िक.मी.
१०३ चौ.िक.मी.
१११ ( थािपत - १०६, िव थािपत - ०५)
१३९७८६ (पु{ष - ७२०६२, zी - ६७७२४)
२१५९२ (मुले - १११९३, मुली - १०३९९)
९४० िzया "ती १००० पु{ष
८२८७३ (पु{ष - ५०१७२, zी - ३२७०१)
८५५.८ मी.मी.
२२०६९
३२२६५
१०९४६
२५९०३
20

DDMP

कळं ब

तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJफळ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेतमजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

७४९ चौ.िक.मी.
५११ चौ.िक.मी.
१०९ चौ.िक.मी.
१४३ ( थािपत - १२३ , उजाड - १८)
९५८२० (पु{ष - ४९०७५, zी - ४६७४५)
१२८७८ (मुले - ६६०६, मुली - ६२७२)
९५३
५९२१७ (पु{ष - ३४८०७, zी - २४४१०)
९९९.८ िममी
१७०००
११६
२५१
८०००
२८०००
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बाभूळगाव तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJफळ
कृिष<ेJ
वन<ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेतमजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

५६८ चौ.िक.मी.
४६७ चौ.िक.मी.
२७ चौ.िक.मी.
१२७ ( थािपत - १०५, उजाड - २२)
८९१३० (पु{ष - ४५८८७, zी - ४३२४३)
११४८० (मुले - ५८९७, मुली - ५५८३)
९४२
५९०६३ (पु{ष - ३३४३१, zी - २५६३२)
९९९.८ मी.मी.
१७०००
९२
२४८
११०००
१७०००
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दार हा तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेत मजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

८७७ चौ.िक.मी.
७१५ चौ.िक.मी.
१०७ चौ.िक.मी.
१४६ ( थािपत - १३४ , उजाड - १३)
१७३४५२ (पु{ष - ८९३८८, zी - ८४०६४)
२५२६३ (मुले - १३००६, मुली - १२२५७)
९४०
११४७९२ (पु{ष - ६६५०५ , zी - ४८२८७)
८५०.८ मी.मी.
३१०००
१५३
३८९
२१०००
१७०००
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द स तालु याची भौगो लक मा हती

िदPस तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंaया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेत मजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

५८३ चौ.िक.मी.
३९३ चौ.िक.मी.
१०६ चौ.िक.मी.
८२ ( थािपत - १४३, उजाड - ४)
१३४८९३ (पु{ष - ६९८२३, zी - ६५०७०)
२१०९७ (मुले - १०९८३, मुली - १०११४)
९३२
८१९६९ (पु{ष - ४९१६०, zी - ३२८०९)
८५५.८ मी.मी.
४००००
२०५
५०६
१९०००
३५०००
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नेर तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJफळ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेत मजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेत मजूर

६८१ चौ.िक.मी.
५८२ चौ.िक.मी.
४७ चौ.िक.मी.
१२१ ( थािपत - ९१, उजाड - ३०)
११०३३७ (पु{ष - ५६८७०, zी - ५३४६७)
१५४६८ (मुले - ७९५९, मुली - ७५०९)
९४०
७४२०० (पु{ष - ४२६२७, zी - ३१५७३)
८०७.६ मी.मी.
२००००
९५
२६३
१९०००
१००००
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पस
ु द तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJफळ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेत मजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

११७६ चौ.िक.मी.
७६३ चौ.िक.मी.
२१९ चौ.िक.मी.
१८९ ( थािपत - १७०, उजाड - १२)
२८५२२६ (पु{ष - १४७३०६, zी - १३७९२०)
४६०९३ (मुले - २३८१९, मुली - २२२७४)
९३६
१७३२५३ (पु{ष - १०५१६९, zी - ६८०८४)
८३४.८ मी.मी.
४४०००
२८१
४८३
२३०००
३९०००
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उमरखेड तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेत मजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

१२३८ चौ.िक.मी.
५९४ चौ.िक.मी.
४८७ चौ.िक.मी.
१५७ ( थािपत - १२८, उजाड - ३०)
२२२७४० (पु{ष - ११४६२८, zी - १०८११२)
३४९९९ (मुले - १७८५६, मुली - १७१४३)
९४३
१३५६४९ (पु{ष - ८२१०९, zी - ५३५४०)
९०४.३ मी.मी.
३४०००
२३२
४२९
३००००
३३०००
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महागाव तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेतमजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

९१६ चौ.िक.मी.
६२९ चौ.िक.मी.
१९९ चौ.िक.मी.
११६ ( थािपत - ११०, उजाड - ४)
१५८२३२ (पु{ष - ८१७९७ , zी - ७६४३५)
२७२७३ (मुले - १४०४६, मुली - १३२२७)
९३४
८८०१९ (पु{ष - ५४७७७, zी - ३३२४२)
९०४.३ मी.मी.
२५०००
१९२
३४२
१४०००
२००००
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केळापूर तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेत मजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

८२० चौ.िक.मी.
६६० चौ.िक.मी.
९० चौ.िक.मी.
१४१ ( थािपत - १३४, उजाड - १७)
१४०९४४(पु{ष - ७१७०६, zी - ६९२३८)
२००६५ (मुले - १०३०६, मुली - ९७६९)
९६६
८३५७० (पु{ष - ४९३०५, zी - ३४२६५)
११००.५ िम.मी.
२६०००
१३९
३०५
९०००
४६०००
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राळे गाव तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJफळ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयामंत
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेत मजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

७९३ चौ.िक.मी.
५६३ चौ.िक.मी.
६९ चौ.िक.मी.
१३३ ( थािपत - ११३, उजाड - २०)
१०४६०७ (पु{ष - ५३९३२, zी - ५०६७५)
१४६८८ (मुले - ७५५३, मुली - ७१३५)
९४०
६५८१५ (पु{ष - ३८२७८, zी - २७५२८)
११००.५ मी.मी.
२००००
१३६
२७०
७०००
२९०००
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घाटंजी तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेत मजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

९६९ चौ.िक.मी.
६७९ चौ.िक.मी.
१९६ चौ.िक.मी.
१२२ ( थािपत - १३७, उजाड - २०)
१२५१६७ (पु{ष - ६४१९१, zी - ६०९७६)
१८३३९ (मुले - ८९९९, मुली - ९३४०)
९५०
७७०५६ (पु{ष - ४५६२४ , zी - ३१४३२)
११००.५ मी.मी.
२७०००
२०५
३५१
११०००
४२०००
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वणी तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJफळ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकुण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेतमजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

९२४ चौ.िक.मी.
६९४ चौ.िक.मी.
८७ चौ.िक.मी.
१६२ ( थािपत - १४०, उजाड - २२)
१९३६७७ (पु{ष - ९९८३५, zी - ९३८४२)
२४९४२ (मुले - १२९१४, मुली - १२०७८)
९४०
१३३२१६ (पु{ष - ७५८७२, zी - ५७३५४)
१०४०.५ मी.मी.
३३०००
१९६
२३५
१६०००
२३०००
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मारे गाव तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJफळ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी -पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेतमजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

५७० चौ.िक.मी.
५३७ चौ.िक.मी.
१२ चौ.िक.मी.
११५ ( थािपत - १८९, उजाड - ४२)
७४८५८ (पु{ष - ३८१९७, zी - ३६६६१)
१०६८५ (मुले - ५४८७, मुली - ५१९८)
९६०
४५६३७ (पु{ष - २६७१८, zी - १८९१९)
१० ४०.५ मी.मी.
२६०००
२३७
३१४
७०००
४८०००
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झरी जामणी तालa
ु याची भौगोिलक मािहती
<ेJ
कृषी <ेJ
वन <ेJ
एकूण गावे
एकूण लोकसंZया
बालकांची संZया
bी-पc
ु ष /माण
सा<रता
सरासरी पजLयमान
कुट ुब
ं े
शेतकरी
शेतमजूर
अनु. जाती शेतमजूर
अनु. जमाती शेतमजूर

७५१ चौ.िक.मी.
५०२ चौ.िक.मी.
१४९ चौ.िक.मी.
१२८ ( थािपत - १०६, उजाड - १२२)
७२१५५ (पु{ष - ३६६०६, zी - ३५५४९)
१०११० (मुले - ५२२८, मुली - ४८८२)
९७१
४१०२६ (पु{ष - २६६०९, zी - १६४१७)
१०४०.५ मी.मी.
१३१६०
१२२२७
३९६०
४३६४
२६०४४
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"माणबFद काय' पFदती
पोलीस िवभाग
1. अ) पुव'तयारी
2. एखादा आराखडा तयार करे ल व सराव कर,याकZरता "ितकृती अjयास पFदत तयार
करे ल. आप(कालीन पZरि थतीत काही खास वैिशˆयांची गरज असते आिण ते खास
कौश8य, पोिलस अिध6क हे खास "िश6ण िज8हा पातळीवरील कम' चारी आिण
तालुका पातळीवरील कम' चायांना दे तील.
3. पोिलस अिध6क पिह8या -या पFदती हो(या (या पFदत9वर "काश टाकेल व
पुव'सुरि6तते कZरता लागणाया गोˆ9मFये नAयाने काही गोˆ9चा अंतभा' व करे ल.
आप(कालीन पZरि थतीनंतर कर,यात येणाया पFदतीवर सुFदा िवचार करे ल.
िनयंञण क6ात एक आणखी मनु याची तुकडी आिण सामान/सािह(य उपलeध क{न
ठे व,यात येईल.
1. ब) सावधिगरी
2. एकदा िज8हा िनयंञण क6ंशी संवाद थापन झाला तर िवभाग िज8हा िनयंञण
क6ेशी थेट संपक' साधतील.
3. बाधीत झाले8या तालु`यातील सव' उपलeध कम' चायांना कामाकZरता उपलeध क{न
दे ,यात येईल. जर आणखी कम' चायांची आव\यक वाटत असेल तर टेशन बाहे Zरल
अिधकायांना बोलिव,यात येईल िकंवा जे सुट्टीवर गेले आहे त (यांना परत
बोलिव,यात येईल.
4. पुर आप‡ी Aयव थापणा कZरता लागणारे सव' कम' चारी िज8हा आप‡ी Aयव थापक
यांचे दे खरे खी खाली आिण माग' दश' नाखाली काम करे ल.
5. पोलीस अिध6क वायरलेस संवाद " थािपत करे ल (आिण थलांतरण काया' त मदत
करे ल) (अ) कॅgप सBटर (ब)तालुका िनयंञण क6 (क)िज8हा िनयंञण क6 आिण
ता(काळ संबंधीत काया' लय यांना सावध करे ल.
आप‡ीचे वेळी िज8हा पोलीस अिध6क, िनयंञण क6, संवाद करावयाचे कB˜ gहणन
ू
उपयोगात आण,यांत येईल.
1. क) थालांतरण करणे.
2. सवा' त मह(वाचे काम gहणजे थलांतरण करणे. पोलीस कम' चारी वाहतुक हे
साव' जिनक बांधकाम िमळून थलांतरीत होणाया लोकांकZरता पया' यी दुसरा र ता
ठरवेल जर र ता काही कारणामुळे बंद झा8यास.
3. पोलीस गाडयांकZरता . / यांना थलांतरणा कZरता गाडयांची मागणी करे ल.
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4. पोलीस थलांतZरतांची यादी तयार करे ल.
5. खालील "माणे थलांतरीत कर,याला "ाधाTय म दे ,यात येईल. गंभीर जखमी,
आजारी, मुले, ि ञया, अपंग, gहातारे , स>ू ढ जनावरे ई.
6. थालांतरणाचे वेळी पोलीस कायदा आिण आदे शाचे पालन करे ल. सुर6तेकZरता व
वर6णाकZरता थांबतील.
7. योdय सुर6तेसाठी आिण कायदा आिण आदे शासाठी थलांतरणा कZरता समाजा#या
"ितिनधीची मदत घे,यात येईल.
8. सव' थलांतरणाची मािहती िज8हा िनयंञण क6ेला दे ,यात येईल.
9. ता(काळ पुर झा8यानंतर िनZर6क वगा' तील पोलीस अिधकारी रवाना होतील. रवाना
होऊन ते पFदतशीरपणे लोकांना सांगतील आिण (यांना मदत करे ल.
10. गंभीर Zर(या जखमी झाले8या लोकांना ओळख,याकZरता आिण समाजाला मदत
करे ल आिण (या गंभीर झाले8या Aय| ला उपचार कB˜ात ने,यास मदत करे ल.
पोलीस एकल माग' असणारे र ते, बंद र ते, पया' यी र ते संपुण' Aयव थापन, राञी
महामागा' वर पेDोल9ग करणारे आिण इतर सुलभ र ते शोधतील.
1. ड) आराम/ मदत
2. िवभाग गाड' पुरवतील ते गाड' गरजेनुसार डे पोवर काम करतील जसे कोऑपरे िटAह
अTन साठवणे व वाटप कB˜ावर.
3. िवभाग, ल:कांकZरता जो माल मदत येणार असेल (या सुरि6तपणे पोहचवतील.
4. िवभाग, समाज िवघातक घटकांना ओळखन
ू काढे ल आिण पुव' सुर6ते#या
मु8यमापणा कZरता िवžास िनमा' ण करे ल.
5. पोलीस ता(पुर(या आŸय कॅgपची सुरि6तता पुरिवल तसेच बाधीत गावाला,
दवाखा,याला सरू ि6तता पुरिवल आिण जीथे सुरि6तता नाही अशा 6ेञाला शोधन
ू
काढे ल.
6. "वासी एका िठकणाह‚ न दुसया िठकाणी "वास करत असेल ("वासी बसने, रे 8वेने
(या िज8हयातन
ू "वास करत असेल) (यांना दुसया मागा' ने आप‡ी 6ेञापासन
ू जायला
सांगेल.
7. भेटी कZरता येणारे आिण लोकांना संर6ण दे तील.
8. िज8हा अिधकायांला गरजेची कृती करायला पोलीस मदत करे ल. कोणी सौदे बाजी
करत असेल, काळा धंदा करत असेल आिण कोणी हालचाली करत असेल (यां#या
िवरोधात िज8हािधकायाला कृती करतांना मदत करे ल.
9. मािहती दे णाया किमटीतील पोलीस बाधीत 6ेञातील नातेवाईकां#या
सुरि6ततेबाबतची मािहती दे ,यास जबाबदार राहील.
10. शव िव#छे दना#या "ि येकZरता -या िठकाणी वेळ आिण कम' चारी उपलeध नसेल अशा
िठकाणी मत
ृ ांचा रे कॉड' ठे व,याकZरता अिधकायां#या सेवेत पोलीस उपलeध राहतील.
पोलीस िमलीटरी कम' चायाना मदत करे ल.
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आरोdय िवभाग
1. अ) पुव'तयारी
2. श8य िचिक(सक येणाया पुरपZरि थती िवषयी एखादा आराखडा तयार करे ल तसेच
(यावर मात कर,याकZरता "ितकृती अjयास पFदत तयार करे ल.
3. श8य िचिक(सक िकंवा आरोdय िवभाग एखादया कॅgप सोबत, कB˜ा सोबत, िवभागीय
आयु|, िज8हा, तहिसल येथील कंDोल {म सोबत तसेच दवाखाTयासोबत (खाजगी
सुFदा) संभाषण िव थािपत करे ल.
4. आरोdय िवभाग आढावा पFदतीवर "काश टाकेल व पुव' सुरि6ततेमFये नAयाने काही
गोˆी अंतभ' ुत करे ल. पुरपZरि थतीनंतर कर,यात येणार्या पFदत9वर सुFदा िवचार
करे ल.
5. आरोdय िवभाग लागणारी तातडीचे औषधी सािह(य साठवन
ू ठे वतील.
6. आरोdय िवभाग संभाAय आजारांचा शोध घेतील तसेच लागणाया औषधांचा व औषधीय
उपकरणांचा आिण सोबतच याची सुFदा खाञी दे तील क लागणारा जा तीची औषधी
सुFदा ता(काळ पुरिव8या जाईल.
7. आरोdय िवभाग याची खाञी दे तील क ऑपरे शन कZरता लागणारी सव' सामु4ी
एकिञत आिण चांग8या ि थतीत आहे त.
8. सव' मह(वाची सािह(य सुरि6तपणे झाकुण पॅक करतील याची खाञी दे तील आिण
जीथे हे सािह(य ठे वले आहे त ती खोली वादिवरिहत अस8याची खाञी दे तील.
9. आप(कालीन पZरि थतीत िवcुत िनमा' ण करणारे उपकरण तपासन
ू खाञी करतील
क ते उपायोगात ये,या योdय आहे .
10. ता(काळ अ4 मा#या आधारावर ता(काळ दवाखा,याला पुरवठा कर,याकZरता
गोदामांची मागणी करतील.
11. दवाखा,यातील पा,या#या टा`या पा,याने भ{न ठे वतील.
12. ता(काळ भरती कर,याची "ि या (पुरेसा अिभलेख जतन क{न) िवकसीत करतील.
13. दवाखाTयातील "शासक एक कामाच वेळापञक तयार करे ल जे खाञी दे ऊ शकेल
दवाखाTयरत दाखल झाले8या {dणां#या गरजा पुण' क{ शकेल असा कम' चारी वंदृ
उपलeध आहे .
वZर‹ वैcिकय अिधकारी याची खाञी दे तील क -या पा,याचा पुरवठा कर,यात येत आहे ते
पाणी िप,यायोdय आहे . वZर‹ वैcिकय अिधकारी सुटका करणाया संघा सोबत आव\यक ते
औषिधंचा संच घेवुन आिण जे गंभीरZर(या जखमी आहे त िकंवा -यांना औषधोपचाराची अ(यंत
आव\यकता आहे अशांना अ4 म दे ,याची खाञी दे तील.
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1. ब) मदत
2. वैcिकय संघ काया' Tवीत होतील आिण मदत कB˜ाकडे जातील.
3. ते थालांतZरतांना तपासतील, (यांना ता(काळ घेऊन येतील आिण (यांना आव\यक
औषधोपचार करतील.
4. व#छ आिण िप,यायोdय पाणी अस8याची खाञी दे तील.
5. गंिभरZर(या जखमी झाले8यांना ता(काळ दुसरीकडे पाठवतील.
6. िवभाग चाल(या िफर(या {dणांना मु| करतील.
िवभाग साथी#या रोगांना आळा घालेल.

1. क) पुनव' सन
2. आप‡ी आले8या 6ेञात आरोdयाची काळजी घे,याकZरता आिण उपचाराकZरता
कB˜ाची उभारणी करतील.
3. िज8हा श8य िचिक(सक, िज8हा िनयंञण क6 आिण कँgप सBटर#या मदतीने वैcिकय
सेवेची तरतुद करे ल. काय' करणाया पFदतीची िवभागणी गौण दवाखाने, खाजगी
दवाखाने, र| पेढी सामाTय {dणालय आिण आरोdय सेवा, थािपत कर,यात आलेले
ता(पुरते कgप, मदत कॅgप आिण बािधत गाव यां#यात िवभागनी कर,यात येईल.
4. बाहे रील भागातन
ू आले8या जा ती#या कम' चायांकZरता आप(कालीन राह,याची,
खाणपाणाची Aयव था कर,यात येईल.
5. पुरस>\य पZर थीती मFये मािहतीचे िववरणपञ आिण (या"माणे काय' करावया#या
याcा या पZरि थतीत उपयोगात आण8या जातील आिण तसेच कB˜ाला मािहती
पाठिव,याकZरता उपयोगात जाण8या जातील. िवभागात पुवY पासुन#या मािहती
दे ,या#या पFदतीत भर घाल,यात येईल.
6. थािनक पोलस, सुटका करणारे संघ आिण िफरते सािह(य पथक "(येक
दवाखाTया#या साधनांबाबत सावध राहतील.
कँgप सBटर/ श8य िचिक(सक/ िज8हािधकारी/ िज8हा िनयंञण क6 यां#या, िशफारशीव{न
लागणारी औषधी, गोळया, Jलॅ टर, इंजे`शन ई(यादी अितZर| र|ाचा पुरवठा तसेच
अितZर| कम' चार्यांचा पुरवठा (यांचे राह,या/खा,याची सोयी सह, गाडया सह आिण
जा ती#या लागणाया औषधीय उपकरणांसह आप‡ी#या िठकाणी पाठवतील.
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महारा D िवज िवतरण कंपनी
अ) पुव'तयारी
1. आप‡ी Aयव थापना कZरता खास वैिशˆयांसह "िश6ण दे ,यात येईल.
2. आप‡ी Aयव थापना#या सािह(या#या संचामFये वायर, करवती, िखराडी, चाकु(मोठा),
कुहाड, दोरखंड, धातु कापायची आरी, पाना यांचा समावेश असेल आिण "(येक सब
टेशनवर टBट उभारतील.
3. आप(कालीन पZरि थतीत कंपनीचे हे काम आहे क खंडीत झालेला िवजपुरवठा पुTहा
सु{ करावा व तो अखंडीत असावा.
4. कँgप सBटर, िज8हा िनयंञण क6, इतर िवभागातील काया' लया सोबत संपक'
" थािपत करावा.
पुव' सुरि6ततेकZरता लागणारे सािह(य आिण आप‡ी नंतर करावयाची काय' वाही
पुनिव' लोकन करतील. जा ती#या िवज िनमा' ण करणाया सं थांसाठी दवाखाने, िसंचन
िवभाग, िज8हािधकारी, पोलीस टेशन, दुरसंचार िनगमची इमारत इ(यादी मदत करतील.
1. ब) सावधिगरी
2. बाधीत 6ेञातील सव' उपलeध कम' चारी उपलeध राहतील. जर जा तीचे कम' चारी वंदृ
लागणार असेल तर दुसया िठकाणाह‚ न मागिव,यात येईल िकंवा जे सु‰ीवर गेले आहे त
(यांना पुTहा कामावर बोलिव,यात येईल.
3. धो`याची सुचना "ाŽ होताच अितदाब असणारी िवज "वाह, टावस' , सब टेशन,
DाTसफॉम' स, ईTसुलेट्स, पोल ई(यादी सािह(य आप8या ताeयात घेतील.
मा.िज8हािधकारी यांचे िशफारसी नुसार आप‡ी जTय 6ेञातील मुEय िवज "वाह खंडीत
कर,यात येईल आिण आप(कालीन दु{ ती संघ पाठिव,यात येईल.
1. क) मदत
2. -या िठकाणी िवज पुरवठा खराब झालेला असेल तो पुरवठा पुव'वत करे ल.
3. नेहिम#या कामगारांकडून खराब झालेले पोल/खांब दु{ ती क{न घेतील आिण
मालहानी/िव‡हानी न घे,याकZरता वापर,यात येणारे कंडकटस' आिण इTसुलेअस'
भाडयाने मागवतील.
4. दु{ ती/पुनबा? धनीचे काम सु{ करतील.
5. गरज पड8यास िवcुत िनमा' ण करणारे यंञ आिण इतर उपकरणे दवाखाTयाला मदत
कर,याकरीता गोळा करतील.
6. ता(पुरते कॅgप, जेवणाचे कB˜, मदत कB˜, 6ेञावरील ऑपरे शन कB˜, मदतीचा माल
ठे वलेले गोदाम, िज8हा िनयंञण क6 इ(यादी िठकाणा कZरता ता(पुरता िवज
पुरवठयाची Aयव था करतील.
7. िविवध िवज कB˜े आिण उपकB˜े िजथन
ू िवजपुरवठा "ाŽ होतो, अशा िठकाणी काही
खराबी झा8यास दु{ त करतील.
आप‡ी4 त 6ेञातील भार िनयमनाचे Aयव थापन योdय "कारे करतील.
1. ड) पुनव' सन
2. बाधीत झाले8या 6ेञाला योdय िवज पुरवठा पुनं" थािपत करतील आिण तो सुरळीत
रािहल याची काळजी घेतील.
आप‡ी4 त 6ेञातील भार िनयमन Aयव थापन योdय "कारे करतील.
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िसंचन िवभागासाठी
काय' कारी अिभयंता यवतमाळ मFयम "क8प िवभाग यवतमाळ
काय' कारी अिभयंता, थािनक तर िवभाग, यवतमाळ
काय' कारी अिभयंता, िज8हा पZरषद, यवतमाळ
1. अ) पुव'तयारी
2. िवभाग (यां#या सेवेचा दजा' कायम ठे िवल आिण नेहमी#या वेळात तो दजा' तसाच
ठे वतील याचा पZरणाम िवभाग कोण(याही आप‡ीला त:ड दे ईल.
3. िवभाग आराखडा तयार करे ल व सराव कर,याकZरता "ितकृती अjयास पFदत तयार
करे ल.
आप(कालीन पZरि थतीत काही खास कौश8याची गरज असते आिण ते खास
कौश8य कम' चारी आिण अिधकारी यांना दे तील. लघुिसंचन "क8पाचे काय' कारी
अिभयंता आिण थािनक तर िवभागाचे काय' कारी अिभयंता यांना सराव कZरता
'नोडल ऑिफसर' gहणन
ू िनयु| करतील.
काय' कारी अिभयंता पाटबंधारे व भार थ अिधकारी पाटबंधारे यांना िज8हा पातळीवरील
'नोडल ऑिफसर' gहणन
ू िनयु| करतील.
४. "(येक सहा मिह,यात िवभाग पुव'तयारीची पातळी आिण मािहती िज8हा िनयंञण
क6ेकZरता लागणारी तीचे मु8यमापण करतील.
५. -या धरणांवर, नदीवर, तलावांवर पा,याची पातळी मोज,याचे माप बसिवलेले नसेल,
(या िठकाणी ते माप बसवतील व पा,याची पातळीवर ल6 ठे वतील.
६. आप‡ी Aयव थापनाकZरता लागणारे सव' कम' चारी मा.िज8हािधकारी यांचे
माग' दश' नाखाली काम करतील.
७. आप(कालीन कB˜े , िवभागीय आयु|, िज8हा िनयंञण क6, इतर िवभागीय काया' लय
(िवभागातील) संवाद " थािपत करतील.
८. िवभाग पिह8या -या पFदती हो(या (या पFदत9वर "काश टाकेल व पुव'सरू ि6तते
कZरता लागणाया गोˆ9मFये नAयाने काही गोˆ9चा अंतभा' व करे ल, आप(कालीन
पZर थीतीनंतर कर,यात येणाया पFदत9वर सुFदा िवचार करे ल.
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९. िवभाग (यांची वाहने इंधनाने भ{न ठे वतील आिण ती सव' वाहने सुरि6त िठकाणी उभी
क{न ठे वतील.
१०. आप‡ी जTय 6ेञात आप(कालीन सािह(याचा संच तयार ठे वतील. (या सािह(या#या
संचामFये दोर, िखराडी, जंगली चाकु, पावडे , िसमB ट#या िपशAया, गोणपाटा#या िपशAया
आिण बांबुनी भरले8या िपशAया ई(यादी सािह(य असतील. हे सव' आप(कालीन सािह(य
"(येक तांिञक गोˆ तपासलेली असेल.
११. िवभाग धरणाचे बंधारे , कालवे , जिमनी खालन
ू वाहणारे पाणी थोपवन
ू धरणारे
दरवाजे, नाले आिण पंपाची, जनरे टरची, मोटार सािह(याची (इंजन -यानी पाणी बाहे र
फेक8या जाते.) आिण टेशन इमारतीची चोिवस तास पाहणी आिण दु{ तीची Aयव था
करे ल.
१२. -या अिधकायाला आप(कालीन अिधकारी gहणन
ू नेमलेला आहे तो (या 6ेञातील
तलावामुळे होणाया पZरणामास जबाबदार रािहल. तो अिधकारी आप‡ीबाबत iानी,
समजदार असला पािहजे.
१३. काही झाडांमुळे, झुडपांमुळे िकंवा कचयामुळे तलावामFये (धरण ई(यादी) पा,याचा
जाणारा माग' िकंवा िनचरा हो,याचा माग' बंद न झा8याची तपासणी क{न खाञी
करायला हवी.
1. ब) सावधिगरी
2. एकदा का िज8हा िनयंञण क6ेशी संवाद थापन झाला, तर िवभागाने िज8हा
िनयंञण क6ेशी थेट संपक' साधतील.
3. जर मुसळधार पाऊस अपेि6त असेल तर िवभागाने पावसा#या भिव यवाणीवर
अवलंबुन राहावे आिण जर नदी नाले भ{न वाहणार असतील तर Aयव थापनाला
पुवYच सावध करावे आिण आव\यक सावधिगरी#या सुचना िज8हा थालांतरण
कर,याकZरता (िकंवा खाली कर,याकZरता) लागन
ू असले8या िज8हयाला दे ,यात
याAया आिण (या िज8हयांना सुFदा दे ,यात याAया जे िज8हे रा-य िसमे #या बाहे र
असतील.
आप(कालीन पZरि थतीत लागणाया तांिञक सािह(याची तपासणी (Aयवि थत आहे िकंवा
नाही) िवभागातील अिभयंते करतील (-यांची गरज लागते अशा तांिञक सािह(यांची)
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1. क) पुनव' सन
2. आप‡ी#या लगेचच नंतर खराब झालेले र (यांची दु{ ती साव' जिनक बांधकाम
िवभाग करतील.
3. आप‡ीजTय 6ेञातील िवज पुरवठा िवज िवतरण कंपनी सुरळीत करे ल.
4. िज8हा पZरषद, 4ामीण पाणी पुरवठा व महारा D जीवन "ािधकरण आप‡ी 6ेञातील
पाणी पुरवठा सुरिळत करे ल.
5. गरज पड8यास वैcिकय संघ "ािव,यां#या मदतीने मानिसक पुनव' सन घडून आणेल.
6. राहत असले8या िठकाणा पासुन ५ िक.मी.चे आत आसरा उभार,याची काळजी घे,यात
येईल. जर आसरा उपलeध नसेल तर लागुन असले8या तालु`यातील तहसीलदार
मा.िज8हािधकारी यांचेशी संपक' करे ल तसेच मा.िज8हािधकारी िवभागीय आयु|
यांचेशी संपक' करे ल व तशी मािहती पुरवेल.
आप‡ी आ8यापासन
ू ८ तासां#या आत "चिलत िनयमा"माणे पाञ Aय|9ना पैसे वाटतील, मग
(यांची गरज कोणतीही असो. पैसे वाटायची र`कम एकतर कॅश बॉ`स मिधल असेल िकंवा
ती दे यका#या व{पात िवनािवलंब काढलेली असेल
1. ड) पZर6ण संघ
2. या संघामFये किन‹ अिभयंता, साव' जिनक बांधकाम िवभाग, 4ामसेवक, कृषी
िनZर6क आिण (याचा सहा¡यक तसेच तलाठी यांचा समावेश असेल.
3. ता(काळ पुरपZरि थती नंतर तलाठी िकती िजिवतहानी झाली आहे याचे मु8यमापन
करे ल घरे आिण गुरेढोरे यांची काय दुराव था झाली आहे याबाबतचे मु8यमापण
किन‹ अिभयंता साव' जिनक बांधकाम करतील कृषी आिण फळबागा यांचे काय
नुकसान झाले आिण शासिकय िनयमा"माणे काय मोबदला दे ,यात यावा या बाबत
मु8यमापन कृषी िनZर6क/(याचा सहकारी करतील, तलाठी पंचनामा क{न तसा
अहवाल तहिसलदार आिण तालुका कृषी अिधकायाला दे तील.
4. मदत gहणन
ू दे ,यात येणारा मोबदला आिण पैसे याचे िववरण तहिसलदार आिण
तालुका कृषी अिधकारी शासिकय िनयमा"माणे करतील.
5. तालु`याचे अिधकारी हा अहवाल उपिवभािगय अिधकारी, मा.िज8हािधकारी, कृषी
अिध6क अिधकारी, जे सदर अहवाल शासनाला पाठवन
ू (याचे आदे शात {पांतर
क{न घेतील.
6. आरोdयाचे र6णाथ' तसेच शुFद पा,याची काळजी 4ामसेवक घेतील.
7. पZरणामीत झाले8या Aय|9#या गरजाची मािहती तहिसलदार िज8हा पुरवठा
अिधकायाला दे तील तसेच पुढे िज8हा पुरवठा अिधकारी सदर मािहती शासनाला
आिण मा. आयु| साहे बांना दे तील.
8. शासना#या आदे शा"माणे िज8हा पुरवठा अिधकारी अTनाची गरज भागिव,या कZरता
ता(काळ काय' वाही करे ल.
9. वेगवेगळया वयंसेवी सं थांना सुचना दे ,याकZरता तहिसलदार/उपिवभागीय
अिधकारी िज8हा िनयंञण क6ेला मािहती पुरवतील.
10. अTन पुरवठा संघ -या गोˆी (यांना पुरिव,यात आ8या आहे त (या बाबतचे दैनंिदन
रिज टर अcावत करे ल.
11. -यांचे िशधापञक हरिवले आहे (याची Aयव था संघ करे ल व तहिसलदार ४८ तासाचे
आत निवन/दु¡यम रे शन काड' िनयमा"माणे दे तील.
तहिसलदार गरज पड8यास गुरा ढोरांसाठी चायाची Aयव था करे ल.
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कृषी िवभागा कZरता
अ) पुव'तयारी
1. िवभाग (यां#या सेवेचा दजा' कायम ठे िवल आिण नेहमी#या वेळात तो दजा' तसाच
दे तील.
2. अतोनात झालेले िपकांचे नुकसान थांबिव,याकZरता समाजातील "िति‹त Aय|
भाग घेतील आिण याची खाञी िवभाग दे ईल.
3. आप‡ीला त:ड दे ,या#या >ˆीकोनातन
ू िवभागाची 6मता वाढिव,यासाठी "ितबंधक
मापदंडांना हाताखाली घे,यात येईल.
4. आप(कालीन पZरि थतीत काही खास वैिशˆयांची आव\यकता असते आिण ते सव'
एखाcा आराखडया¢ारे तयार कर,यात येईल.
5. िज8हा पातळीवरील भार थ अिधकारी gहणन
ू अिध6क कृषी अिधकारी काम
पाहतील.
6. िवभाग पिह8या पFदतीवर "काश टाकेल व पुव'सुरि6ततेमFये नAयाने काही गोˆी
अंतभ' ुत करे ल. पुरपZरि थतीनंतर कर,यात येणाया पFदत9वर सुFदा िवचार करे ल.
7. िवभाग वाहनांमFये इंधन भरे ल व (यांना सुरि6त जागी ठे वतील.
8. आप‡ी मFये सवा' त ज{री लागणारे सािह(य आिण उपकरणे तपासन
ू पाहतील आिण
जमा क{न ठे वेल.
9. िवभाग हे ठरवतील, क काय नुकसान झाले आहे , कोणते रोग पसर,याची श`यता
आहे , आिण कोण(या औषधी आिण इतर सािह(य लागेल आिण या िशवाय िपकां#या
संर6णाथ' कोणकोणते मटेZरयल लागेल आिण ते सव' सािह(य कशा "कारे लवकरात
लवकर "ाŽ क{न घे,यात येईल.
10. सव' मह(वाची उपकरणे व सािह(य सुरि6त आवरणात बांधुन एखाcा प``या
(सुरि6त) खोलीत ठे वतील.
िव तार अिधकारी कामाचे वेळापञक तयार कर,यास मदत क{न अशी खाञी दे तील क
पुरेसा कम' चारी वंदृ उपलeध आहे . आिण िव तार अिधकारयाला उभारणारा संघ आिण
(याचे सहकारी आप‡ीजTय भागाला भेटायला तयार आहे त.
1. ब) सावधिगरी
2. आप‡ीजTय तालु`यातील/िज8हयातील सव' कम' चारी वंदृ काम कर,याकZरता िज8हा
आप‡ी Aयव थाकाला उपलeध क{न दे ,यात येईल आिण जर आणखी कम' चायांची
आव\यकता वाटली तर दुसया िठकाणा व{न िकंवा जे अिधकारी सु‰ीवर गेले आहे त
(यांना पुTहा बोलिव,यात येईल.
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3. आप‡ी Aयव थापना कZरता लागणारे सव' कम' चारी मा.िज8हािधकारी यांचे
माग' दश' नाखाली काम करे ल.
िवभागातील सव' कृषी महािवcालये, िबयांची पतपेढी, नस' री (खाजगी आिण साव' जिनक)
िज8हा िनयंञण क6ेशी संपक' " थािपत करे ल.
1. क) मदत
2. माती आिण पा,याची चाचणी करणाया "योग शाळांसोबत संबंध " थािपत करे ल.
3. िसंचन िवभाग, आिण िज8हा िनयंञण क6 आिण कॅgप कB˜ा सोबत समTवय
साधतील.
4. लोकांना मािहती पुरिव,यासाठी िवभाग लोक मािहती कB˜ा सोबत संपक' " थािपत
करे ल.
5. आप(कालीन पZरि थतीत समाजा#या मया' दा आिण (यांची ताकद या िवषयी मािहती
दे ,यास िवभाग जबाबदार आहे .
6. वयंसेवी सं था आिण इतर मदत करणाया सं था िवभागा#या साधनांबाबत अवगत
राहावे.
7. अंदािजत लागणाया बीयांचा, खत, िकटकनाशक आिण कामगार या िवषयी अंदाज
बांधावा.
8. वर नमुद केले8या गोˆी बाबत पुरवठा, साठवण आिण िवतरण याकZरता अिभलेख
जतन कर,याची पFदत अवगत करावी.
9. 6ेञा#या बाहे र कृषी कम' चायांकZरता आप(कालीन काळात राह,याची खा,याची सोय
कर,याकZरता आराखडा तयार करावा.
सफाई अिभयान राबिवतांना कुठे पाणी साठवन
ू िकंवा अडकून राहत नाही ना याबाबत
खाञी cावी.
1. ड) पZर6ण
2. खराब झालेली जिमन, िपक, रोप सु£म िसंचन पFदत याबाबत मु8यमापन करतील व
साठव,याकZरता सिू वधा व खराब होणारा माल वाचिव,याची ि या तसेच पुTहा पेरणी
बाबत सुFदा मु8यमापन करावे.
3. शासिकय आदे शा"माणे आप‡ीजTय लोकांना मदत करावी.
िनयंञण क6ेला नुकसानी बाबत, मोद8या#या र`कमे बाबत जी दे णे बाक आहे तसेच िदली
आहे (याबाबत, अितZर| िनZर6णाची मागणी आिण िज8हा िनयंञण क6ेला आिण शासनाला
मोबद8या बाबत मािहती cावी.
1. इ) पुनव' सन
मदतभार शेतकयांना (यां#या कृषी उ(पTना कZरता नAयाने संपक' साध,याकZरता मदत
करे ल, (यांना योdय बाजारभाव िमळवन
ू दे ,याची खाञी दे तील.
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मह वाचे संपक )मांक
िनयंJण क< दरु Wवनी )मांक
अनु.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

िवभाग / /क पाचे नाव
िज8हा िनयंञण क6 ( टोल ¤
िवभािगय िनयंञण क6
मंञालय िनयंञण क6
एन. डी. आर. एफ. पुणे
अिdणशामक दल यवतमाळ
पोिलस िनयंञण क6
िवcुत मंडळ
अ;णावती "क8प िद4स
अडाण "क8प

10

पुस "क8प ता. िद4स

11
12
13
14
15
16
17
18
19

िनgन वधा' "क8प
अधरपुस "क8प ता. महागाव
बBबळा "क8प ता. बाभुळगाव
गोिक "क8प ता. िद4स
सायखेडा "क8प ता. िद4स
वाघाडी "क8प ता. िद4स
बोरगांव "क8प ता. िद4स
नवरगाव "क8प ता. मारे गाव
उFव' पैनगंगा "क8प नांदेड

दरु Wवणी )माक्
०७२३२ - २५५०७७ / २४०७२०
०७२१ – २६६१३६४ / २६६२७८२
०२२ – २२०२७९९०
०२११ – ४२३२५०९
०७२३२ – २४४२६५
०७२३२ – २५६७००
०७२३२ – २४२३१८
०७२३४ – २२२०९६
०७२३८ -२५४२६०
०७२५६ -२०१२३५
०७२३३ – २४९४०५
०७२३६ – २४१४४८
Ÿी. बुटले – ९५६१४७६१३४
०७२३३ – २४९४०५
०७२०३ -२०२६१५
०७२३२ – २४२३७५
०७२३२ – २४२३७५
०७२३२ – २४२३७५
०७२३२ – २४२३७५
०७२३३ – २४६०५२
०२४६२ – २६०८२०

मांक१०७७ )

िज8हािधकारी,उपिज8हािधकारी,उ.िव.अ.,तहिसलदार यांचे दुरFवनी/•मणFवनी
अ.
).
1

नावं

पदनाम
िज8हािधकारी

एसटी
दरु Wवनी
डी काया' लय
िनवास
07232 242501
242301

Ÿी.सिचTC "ताप िसंह

2
3

tमणWवनी
9422885511

Ÿी.एल.बी.राऊत

अपर िज8हािधकारी

07232

242383

245462

8888837003

Ÿी.राजेश खवले

िनवासी उपिज8हािधकारी

07232

242488

244250

9422917011
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4

Ÿी. भराडी

िज8हा पुरवठा अिधकारी

07232

242246

244414

5
6

Ÿी. चंCकांत जाजु
Ÿी. जी.एस.पवार

07232
07232

244779
240831

-

7

Ÿी. वJनील तांगडे

िज8हा पुनव' सन अिधकारी
िज8हा "क8प अिधकारी,
न.पा."
उ.िव.अिधकारी यवतमाळ

9850440411
9422917016
9766691118
9923153231

07232

244237

242462

9422917018

8

Ÿी. जयंत दे शपांडे

उ.िव.अिधकारी दारAहा

07238

254162

254263

9422917019

9
10

Ÿी. Ÿी.खेडेकर
Ÿी.िनतीन कुमार
िहंगोले

उ.िव.अिधकारी पांढरकवडा
उ.िव.अिधकारी पुसद

07235
07233

227530
246074

227440
246073

9422917022
8275036999

11

Ÿी.एस.एन. िमŸा

उ.िव.अिधकारी वणी

07239

225356

225026

9422917023

12
13

Ÿी.संदीप कुमार अपार
Ÿी. वJनील
कापडिनस

उ.िव.अ.राळे गांव
उ.िव.अ.उमरखेड

07202
07231

225140
237238

-

9604395130
8422921622

9763647777

तहिसलदार यांचे दुरFवणी मांक
1

Ÿी. सिचन शेजाळ

तहिसलदार यवतमाळ

07232

238194

244654

2

Ÿी.रं जीत भोसले

तहिसलदार कळं ब

07201

226140

226141 9422917036

3
4

Ÿी. िदलीप झाडे
Ÿी. सुधीर पवार

तहिसलदार बाभुळगांव
तहिसलदार आणY

07203
07234

270524
266680

270542 9422917035
266260 9422917037

5

Ÿी. "काश राऊत

तहिसलदार, दारAहा

07238

254152

254155

9422917038

6

Ÿी. के.डe8य.ु बागडे

तहिसलदार िद4स

07234
222102

9422917039
9421329663
9422917040

7

Ÿी. एम.एस.गेडाम

तहिसलदार नेर

07238

222103
267763

8

Ÿी.संजय गरकल

तहिसलदार पस
ु द

07233

246032

267716
246242

9

Ÿी.भगवान कांबळे

तहिसलदार उमरखेड

07231

237217

237230

8975337722

10

Ÿी.एन.जे.इसाळकर

तहिसलदार महागांव

07236

222238

222239

9422168609

11

Ÿी.महादे व जोरवर

तहिसलदार केळापरू

07235

227408

227549

8605884233

9422917041
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12

Ÿी.जी.के.हामंद

तहिसलदार घाटंजी

13

Ÿी. हे मंत गांगुडI

तहिसलदार राळे गांव

07202

14

Ÿी. रिवंC जोगी

तहिसलदार वणी

07239

225062

225154

9422917046

15

Ÿी.िवजय साळवे

तहिसलदार मारे गांव

07237

227243

237238

8275399586

16

Ÿी.गणेश राउुत

तहिसलदार झरीजामणी

07237

236504

--

9422641821

07230

227209
225254

227210
225256

9421316906
9689007449

पोिलस िवभाग
अ.

नांव
.

फोन नंबर

1
2
3
4
5
6
7
8

Ÿी.एम.राज कुमार
Ÿी.अमरिसंग जाधव
Ÿी.िपयुष जगताप
Ÿी. Ÿी.बावीसकर
Ÿी. भंडारवार
Ÿी.पंत
Ÿी. चांदा
Ÿी. िनलेश पांडे

पदनाम
िज8हा पोिलस अिध6क
अपर पोिलस अिध6क
उपिवभागीय पोिलस अिधकारी यवतमाळ
,पोिलस िनयंyण क6 (DSB)
पोिलस मुEयालय यवतमाळ
ठाणेदार,पो. टे. शहर िवभाग यवतमाळ
ठाणेदार,पो. टे. 4ािमण िवभाग,यवतमाळ
उपिवभागीय पोिलस अिधकारी दारAहा

9

Ÿी. अजय बTसल

उपिवभागीय पोिलस अिधकारी पुसद

10

Ÿी. साहे बराव जाधव

उपिवभागीय पोिलस अिधकारी पांढरकवडा

11

Ÿी. राह† ल मदने

उपिवभागीय पोिलस अिधकारी वणी

काया' लय
256701
256703
256712
256707
256706
242500
242960
07232256714
07233246110
07235256728
07239228989

मोबाईल
7798885173
8888741777
9860460560
9130003550
9049093610
9422117804
9689853699
7038115386
9582264712
9823144627
9860460560

िवज मंडळ
1

Ÿी. भटकर ,

2

Ÿी.के.एन.िप दुरकर
Ÿी.डी.पी.देवहाते,

3

अिध6क अिभयंता,महा.रा-य िवcुत
िवतरण कं.यवत.
का.अ. म.रा.िव.िवतरण कं.यवतमाळ
का.अ.,म.रा.िव.िवतरण कं. पांढरकवडा

244316 7875763555
244242

7875763105

227590

9960674472
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4
5
6

Ÿी.नगराळे ,
का.अ.,म.रा.िव.िवतरण कं.वणी
¨युज कॉल सBटर यवतमाळ
¨यज
ु कॉल सBटर तलाव फै ल,यवतमाळ

246168
8600400632
07232-244373
07232-242494

रा-य पZरवहन महामंडळ (एस.टी.)
1

िवभागीय काय' शाळा यंy अिभयंता,रा-य पZरवहन यवत.

07232

245134

2

िवभागीय वाहतुक अिधकारी महामंडळ,यवतमाळ

07232

245136

3

िवभागीय कामगार अिधकारी,यवतमाळ

07232

245136

4

िवभागीय भांडार यवतमाळ

07232

245135

5

बस टेशन चौकशी यवतमाळ

07232

244787

साव' जिनक बांधकाम िवभाग
1

Ÿी. एस.Aही. सोनट`के,

2

Ÿी. सी.यु.मे हyे

अिध6क
अिभयंता,साव' .बांध.मंडळ,(अ.".)
काय' .अिभ.सा.बांध.िवभाग,यवतमाळ

242206/ 9930538989
246043
243228 9422165966

पाटबंधारे िवभाग
1

Ÿी. आर,ए,काटपे8लीवार,.

2

Ÿी.कंु भारे

अिध6क अिभ.पाटबंधारे व(ृ त यवत
काय' .अिभ. पाटबंधारे िव.यवतमाळ

242135 94 22132301
242375

9422554272

आरोdय िवभाग
1

डॉ.ए.डी. राठोड,

अिध ठाता मेडीकल कॉलेज

2
3
4

डॉ.टी.जी.धोटे,
Ÿी.दोडे वार
डॉ.कुंदन राठोड

िसAहील सज' न ,यवतमाळ
िनवासी वैcक य अिधकारी
िज8हा आरोdय अिधकारी

242456/
240843
243162
242245
242298

9420368952
9096362558
9421844488
9850554114
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