महारा

शासन

STANDARD OPERATING PROCEDURE OF FIRE
मा णत कायप दती – आग

Akola District Disaster Management Authority
Collector Office Akola PHPH 0724-2424444
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मा णत कायप दतीचे उ ेश
1. िज हा तर य

आप ती

यव थापना या

तयार चा

तर

उं चावणे

,धोका

व

वाईट

प"रि थतीचे यो#य $व%लेषण क(न आप ती या काळातील जीवीत व $व त हानी कमीत
कमी

तरावर ठे व,याचा -य न करणे.

2. उपल/ध संसाधने व स$ु वधांची स2याची ि थती कशी आहे
यव थापनात

सामील सं था/संघटना

यां यात सम7वय

याच बरोबर आप ती

साधुन

िज हा

-शासनास

मजबत
ु ी -ा8त क(न दे णे.एकंदर याचा फायदा िज हयातील जनसामा7यांत आप काळात
$व%वास कायम ठे व,यासाठ< होतो. याचा सकारा मक प"रणाम िज हया या द घ=काल न
$वकासात क(न दे णे.
3. अ@यायावत तंABानाचा वापर क(न आप ती कृती काय=Dम अधुEनक बनवणे. याचा
फायदा जलद मदत काया=त होईल.यात "रमोट से7सींग,जी.आय.एस.इ.चा वापर करणे.
4. आप ती कमी कर,या या $व$वध पैलुंचा अJयास क(न

याचा उपयोग साधनां या

$वकासात करणे.
5. िज हयामधील भ$वMयातील आप ती या Eनवारणाथ= यो#य द तऐवजांची

चौकट $वकPसत

करणे.
6.

-भावी EनयंAणाची यंAणा तयार क(न शासना या धोरणाची अंमलबजावणी करणे

7. िज हयात घडु शकणा-या संभा य आप तींची माUहती घेऊन व मु यमापन क(न
िज हा तरावर ल पव
ु = तयार त सुधारणा करणे व या दारे आप ती कालावधीत मनुMय व
$व त हानी टाळणे.
8. आप ती

यव थापन काय=Dमांत सहभागी सं थाकडुन उपल/ध सोयी सु$वधांची माUहती

Pमळवणे व

यांचा आप ती

यव थापनात िज हा -शासनाची काय=Xमता वाढ$व,यास

उपयोग क(न घेणे Uह माUहती िज हा -शासनास आप तीला काय=Xमतेने तZड दे ,यास
तसेच समाजा या $व$वध

तरांम2ये $व%वास Eनमा=ण कर,यास सहा[यभत
ु ठरते.
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ि ट ेपात अकोला िज%हा
•

अकोला िज हा हा महाराM\ रा]या या म2य पव
ू _कडे वसलेला आहे .

•

अकोला िज हा 19.51 आaण 21.16 उ तर अXांश व 76.30 आaण 77.11 पव
ू =
रे खांशा या दरdयान पसरलेला आहे.

•

अकोला िज हयाची सीमाः उ तर व उ तरपव
ू _ला अमरावती िज हा असून वाPशम िज हा
हा पव
ू = व दfXण Uदशेला आहे. तर पि%चम Uदशेला बल
ु ढाणा िज हा आहे . अकोला शहर
हे मब
ुं ई कलक ता (हावरा)

म2य

रे वे मागा=वर आaण तसेच काचीगुडा अजमेर iॉड

गेज लाईनवर आहे. तसेच हा िज हा राM\ य महामाग= D. 6 धुळे कलक ता वर आहे .
अकोला िज%हयाचे

े&फळ व

अकोला िज%हयाची

शासक*य +वभाग
शास-नक रचना पढ
ु 0ल

उप$वभाग

तालक
ु ा

XेAफळ

अकोला

अकोला

1041.00 चौ.kक.मी.

बाळापुर

668.46 चौ.kक.मी..

पातरू

701.28 चौ.kक.मी.

अकोट

1260.00 चौ.kक.मी.

ते हारा

633.00 चौ.kक.मी.

मुEत=जापुर

799.00 चौ.kक.मी.

बाPश=टाकळी

742.57 चौ.kक.मी.

7 तालक
ु े

5431.00 चौ.kक.मी.

माणे आहे .

बाळापुर

अकोट

मुEत=जापुर

4
उप$वभाग

अकोला िज हयाम2ये एकूण 4 उप$वभाग, 7 तालुके , 7 पंचायत सPम या व 532
lामपंचायती तसेच 1 महानगरपाल का ,5 नगरपाल का, 1 नगरपंचायत आहे त.
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हवामान व पज2यमान
अकोला िज हयाचे हवामान उ7हाळयात 42 अंश ते 47 अंश से सीअस एवढे उMणतामान
असते. तसेच Uहवाळयाम2ये 8 अंश ते 10 अंश से सीएस एवढे थंड हवामान असते.
पावसाळयात सरासर 697.03 Pम.Pम. पाऊस पडतो. िज हयात जुलै व ऑग ट मUह7यात सव=
साधारण जा त -माणात पाऊस पडतो.
िज%हा आप3ती 4यव5थापन

ा7धकरण

$व$वध आप तीमळ
ु े ( उदा. अEतवMृ ट , परू ,आग चDnवादळ, भक
ु ं प ) बाoधत होणाpया
आपदl तांना तातडीने मदत होणे व यां या पन
ु व=सनासाठ< सहकाय= कर,याक"रता तसेच $व$वध
आप ती संदभा=त -Eतबंध, Eनवारण, पव
= यार , -Eतसाद मदत व पुनव=सन इ याद
ु त
सु यवि थत हाताळ,यासाठ< कqr शासनाने आप ती यव थापन कायदा
आहे.

सदर काय@यातील तरतद
ू नुसार िज हा तरावर आप ती

बाबी

2005 अंमलात आणला

यव थापन -ाoधकरण शासन

Eनण=य Uदनांक 1 जून 2006 अ7वये गठ<त कर,यात आले आहे .
उप+वभागीय 5तरावर आप3ती 4यव5थापन यं&णा
आप तीपव
ू = काळात व आप तीज7य प"रि थतीत िज हाoधकार काया=लय व तालक
ु ा तरावर
सम7वय साध,या या sMट कोनातून उप$वभागीय
बाळापरू व मEू त=जापरु अशा एकूण 4 उप$वभागीय
Eनवारण दलाची

थापना कर,यात आल आहे .

उप+वभागीय आप3ती -नवारण दल
1. उप$वभागीय अoधकार
2. उप$वभागीय पोल स अoधकार
3. तहPसलदार
4. पोPलस Eन"रXक
5. गट$वकास अoधकार
6. तालक
ु ा कृषी अoधकार
7. मंडळ अoधकार
8. $व तार अoधकार
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तरावर अकोला िज हयाम2ये अकोला, अकोट,
तरावर खाल ल -माणे आप ती

यव थापन

9. उप अPभयंता पाटबंधारे
10. उप अPभयंता साव=जEनक बांधकाम $वभाग
11. उप अPभयंता िज.प. Pसंचन $वभाग
12. उप अPभयंता िज.प. बांधकाम $वभाग
13. उप अPभयंता महा$वतरण ( शहर व lामीण )
14. वयंसेवी संघटना

तालुका 5तरावर आप3ती 4यव5थापन स:मतीचे गठण
आप तीपव
ू = काळात आप ती -Eतबंध व आप ती EनयंAणासाठ< िज हा Eनयोजनाम2ये
केले या तरतुद नुसार तालुका पातळीवर खाल ल -माणे सPमतीचे गठण कर,यात आले आहे.
अकोला िज हयाम2ये एकूण 7 तालुके आहे त . सात तालुtयाम2ये आप ती
जबाबदार खाल ल अoधकार यांचव
े र सोप$व,यात आल

यव थापनाची

आहे.

1. तहPसलदार
2. गट $वकास अoधकार
3. पोल स

टे शन अoधकार

4. तालक
ु ा कृषी अoधकार
5. तालक
ं ंधन
= अoधकार
ु ा पशस
ू व
6. तालt
ु यातील पाटबंधारे $वभागाचे अoधकार
7. तालt
ु यातील साव=जEनक बांधकाम $वभागाचे अoधकार
8. िज हा प"रषद बांधकाम $वभागाचे अoधकार

9. महा$वतरण $वभागाचे अoधकार
िज%हा5तर0य आप3ती 4यव5थापन
िज हयाचे

िज हाoधकार

णाल0

,पोPलस

अoधXक

,आयुtत

महानगर

पाPलका

kकंवा

-ाoधकरणा या कोण याह सद यास आप काPलन ि थतीत Unified Commander हे पद बहाल
के या जाते. आप ती काळाम2ये संबoधत Uठकाणी ता काळ मदत व सुटका आaण पन
ु व=सन हे
काय= आप ती यव थापन -मख
ु ा या माग=दश=नाखाल केले जाते.मदत व सट
ु का -मख
ु (Incident
Commander) यांची Eनयt
ु ती आप ती

यव थापन -मख
करतात. शासनाचे $व$वध $वभाग
ु

मदत व सट
ु का -मख
ु ाचे माग=दश=नाखाल काम करतात.
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िज हयात उ7हाळया या कालावधीत अनेक Uठकाणी आग लागन
मोठया -माणात
ु
नक
ु सान होतेनु या .षंगाने आप ती

यव थापन काय=Dमा या मा2यमातुन काय करावे

काय क( नये (Do & Don’t) याबाबत पो टर ,बक
ु लेट, घडीप†Aका
महा$व@यालय ,lाम ,तालक
ु ा
आप ती
आगी

तरावर जनजागत
ृ ी कर,यात येते .

यव थापन अंतग=त $व$वध
-कार

दारे शाळा,

तरावर ल -PशXणा दरdयान $व$वध -कार या

यापासन
ु बचाववाचे उपाय ,Fire

Extinguisher चे $व$वध -कार,

वापरावया या प2दती याबाबत -ा याfXका सह माग=दश=न कर,यात येते .
अकोला महानगरला लागनच
ु गायगांव येथे HPCL ,BPCL ,IOCL

या ती7ह कंप7याचे

ऑईल डेपो असुन सदर डेपोम2ये दर सहा मह 7यांनी Onside Fire Mock Drill
आयोजन कर,यात येते 2016 .“डसे 7 तसेच .रोजी िज हा आप ती

यव थापन

-ाoधकरण व ती7ह ऑईल कंप7या यांचे संयुtत $व@यमाने गायगांव ता बाळापुर येथे .
Offside Fire Mock Drill घे,यात आले आहे .
lाPमण भागात आग लाग याची माह ती िज हा EनयंAण कXास -ा8त होताच मनपा
तालक
ु ा

तरावर

नगरपाPलके या

EनयंAणात

असले या

अि#नशमन

$वभागा या

गाडया दारे आग $वझव,याचे काय=वाह कर,यात येते.
िज हयातील सव= काया=लयात -ाथPमक उपाय dहणुन Fire
आले असन
ु याबाबत -PशXण सु2दा दे ,यात आले आहे
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.

Extinguisher बस$व,यात

िज हयातील अकोट ,ते%हारा, बाळापरु ,मु-तजापुर ,पातुर या नगरपा:लकांकडे अि#नशमन
गाडया उपल/ध आहेत . उप$वभागीय अoधकार , तहPलसलदार व मु•याoधकार यांचश
े ी
संपक= साधुन अoगनशमन गाडया उपल/ध होतात .
पारस येथे महाऔिMणक $वदयत
ु कqr असन
ु

अकोला िज हयात बाळापरु तालt
ु यात

वतंA अि#नशमन $वभाग असन
ु दोन अिNनशमन गाडया उपल/ध असन
ु सदर वाहने
आप ती -संगी lाPमण सु2दा उपल/ध होते.
अकोला महानगरपाPलके या अoधन त

वतंA अि#नशमन $वभाग महानगर

तरावर

काय=ि7वत असुन सदर $वभागाकडे खाल ल-माणे उपाययोजना उपल/ध आहे त .
अिNनशमन 4 Xमते या .हजार Pल 5000 गाडया .
फोम वॉटर Pमtस अिNनशमन 1 Xमतेचे .Pल 1000 वाहन उपल/ध .
Water Mist Technology Bullet 2 वाहन उपल/ध .
फायर सट
ु 2 उपल/ध. 1 फायर सट
ु िज हाoधकार काया=लयात उपल/ध .
मनपा अि#नशमन $वभाग EनयंAण कX,िज हा EनयंAण कX 24 तास काय=रत असन
ु 24
तास कम=चा-यां या डयुटया असतात.
घर ,गोठयांना आग लागन
ु नक
ु सान झा यास मदत वाटपाची काय=वाह 13 मे 2015
शासन Eनण=या7वये कर,यात येते .
िज हा EनयंAण कX दरु 2वनी D . 0724-2424444 , टोल œn D 1077 .
अकोला मनपा अि#नशमन $वभाग D.0724-2434460 , टोल œn D .101
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Akola Dist. Disaster Management Authority
Sr.No.

Member Name

Denegation

Office No.

Mobile No.

0724-2424442

7030918899

1

Shri Aastik kumar
Pandey
Collector Akola

President
Authority

2

Sau.Sandhyatai
Waghode
President ZP Akola

Co- President
Authority

0724-2435676 8888114757

3

Shri S. Ramamurti
CEO ZP Akola

Member

0724-2435213 7768866060

4

Shri Rakesh Kalasager
SP Akola

Member

0724-2435002 9823885899

5

Dr.Rajkumar Chavan
Dist. Civil Sergen Akola

Member

0724-2434918 9850311675

6

Shri Mithilesh Chavan
Executive Engineer
PWD Akola
Dhri Jayant Shinde
Executive Engineer
Irrigation Dept. Akola
Shri Shrikant
Deshapande
Resident Depty
Collector Akola
Shri Jitendra Wagh
Commissioner AMC
Akolc

Member

0724-2435068 9422184300

Member

0742-2435316 9890597343

Secretary

0724-2435193 9850356083

Member

0724-243503

7

8

9

8

9422857014

Akola Dist .Contact Number
Sr. Officer Name
No.

1

Denegation

Office No.

Mobile No.

Shri Aastik kumar Pandey Collector
Akola
Shri Narendra Tapre
Add.
Collector
Shri Shrikant Deshpande Resident
Dy.Collector
Shri Sanjay Khadase
Sub divisional
Officer Akola
Shri Uday Rajput
Sub divisional
Officer Akot
Shri Bhagwat Saidane
Sub divisional
Officer
Murtizapur
Shri Sanjay Khadase
Sub divisional
Officer Akola

0724-2424442 7030918899

6

Shri Rajeshwar Hande

Tahsidar
Akola

0724-2435047 9921463279

8

Shri Vishwanath Ghuge

Tahsildar
Akot

07258-222625 9422884485

9

Shri Ravi Kale

Tahsildar
Barshitakali

07255-252034 9422148157

10 Shri Santosh Yeolikar

Tahsildar
Telhara

07258-231336 8007846177

11 Shri Dipak Punde

Tahsildar
Balapur

07257-232123 9823704217

12 Shri Rahul Tayde

Tahsildar
Murtizapur

07256-244133 9423847149

2
3
4
5
6

7

9

0724-2432153
0724-2435193 9850356083
0724-2435336 7588803334
07258-222674 9422920500
07256-243472 7588688997

0724-2435336 7588803334

Akola Dist. Police Department Contact Number
Sr.No. Officer Name

Denegation

Office No.

1

Shri Rakesha Kalasager

Superintendent Of Police

0724-2435002

2

Shri Vijaykant Sager

Add. Superintendent Of Police

0724-2445301

3

Shri Khanderao

PI DSB

0724-2445307

4

Police Control Room

100/ 0724-2435500

• Akola Police Subdivision & Police Station
Sr.No.

Subdivision & Police Station

Contact Number

1

Sub divisional Officer, Akola

0724-2445303

2

Police Inspector, City Kotwali

0724-2445320

3

Police Inspector, Ramdas Petha

0724-2445324

4

Police Inspector, Civil Line

0724-2445330

5

Police Inspector ,Old city

0724-2445340

6

Police Inspector ,Akot Phaill

0724-2445336

7

Police Inspector, Khadan

0724-2445332

• Akot Police Subdivision & Police Station
Sr.No.

Subdivision & Police Station

Contact Number

1
2
3
4
5
6
7

Sub divisional Officer, Akot
Police Inspector, City Kotwali
Police Inspector, Ramdas Petha
Police Inspector, Civil Line
Police Inspector ,Old city
Police Inspector ,Akot Phaill
Police Inspector, Khadan

0724-2445303
0724-2445320
0724-2445324
0724-2445330
0724-245340
0724-2445336
0724-2445332
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• Balapur Police Subdivision & Police Statio
Sr. No.

Subdivision & Police Station

Contact Number

1

Sub divisional Officer, Balapur

07257-222360

2

Police Inspector, Balapur

07257-222120

3

Police Inspector, Ural

07257-226012

4

Police Inspector, Patur

07257-243228

5

Police Inspector ,Channi

07257-248011

• Murizapur Police Subdivision & Police Station
Sr.No.

Subdivision & Police Station

Contact Number

1

Sub divisional Officer, Murtizapur

07256-243493

2

Police Inspector, Murtizapur

07256-243469

3

Police Inspector, Mana

07256-246032

Municipal council CEO Contact Number
Sr.No.

1

Municipal
council
Name
Akot

CEO Name

Office Number

Mobile
Number

Shrimati Geeta

07258-222652

9420239444

Thakare
2

Telhara

Manohar Akotkar

07258-231371

9767610690

3

Balapur

G.S.Pawar

07257-222124

9923153231

4

Patur

Milind Darokar

07254-243241

9763476183

5

Murtizapur

Dadarao Dolharkar

07256-243422

9921237270

6

Barshtakali

Nandu Parlkar

-

7249448555
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Disaster Management Unit Mantralay Mumbai- 022- 2025274/228372259
Mantralay Control Room

–

NDRF Pune

022-22026712

- 02114-231509

Dist. Control Rome

- 0724-2424444

Toll Free No .

- 1077

- 100

Police Control Room No.
Divisional Control Room

-

0721-2661364
- 108

Health Service Toll Free

Akola Municipal Corporation Fire Service Fire Service Toll free

2434460-0724

- 101

Sr.No.

Designation

Office No

Resi. No.

1

Chief Minister

022- 22025151

022- 236330551

2

Dy. Chief Minister

022- 22025014

022- 23631505

3

Chief Secretary

022- 22025042

022- 22815083

4

ACS Home

022- 22025042

022- 24939493
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Portable Fire Extinguisher Training
Classification of Fire
Class A or Ordinary Combustibles
This includes fuels such
as wood,paper, plastic,
rubber, and cloth.

Green Triangle

Portable Fire Extinguisher Training
Classification of Fire
Class C or Electrical
This includes all fires involving
energized electrical equipment.

Blue Circle
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Portable Fire Extinguisher Training
Classification of Fire
Class D
or Combustible Metals
Examples of these types
of metals are: zirconium,
titanium, potassium, and
magnesium.

D
Yellow
Star

Portable Fire Extinguisher Training
Classification of Fire
Class K is for fires in
unsaturated cooking oils in
well insulated cooking
appliances in commercial
kitchens.
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Portable Fire Extinguisher Training
Characteristics
Water extinguisher

30-40 ft.

60 sec.

Dry chemical

5-20 ft.

8-25 sec.

CO2 extinguisher

3-8 ft.

8-30 sec.

Portable Fire Extinguisher Training
The P.A.S.S. Method
Aim the hose
or nozzle.

Pull

the pin.

Squeeze the lever.

Sweep

the

agent.
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