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)तावना
िज"यात भDवOयात DवDवध कारkया आप;ती उlवmयाची शXयता नाकारता येत नाह?. कोण;या%ह कारची आप;ती
उlव"यास आप;ती पुव,! आप;ती दरUयान, आnण आप;ती नंतर Kया तीन टooयांमMये काय! करणे गरजेचे असते. आप;ती
उlव"यानंतर काय! करmयापेWा आप;ती पुव! काय! के"यास होणार? आ=थ!क व िजDवत हाणी टाळता येवू शकते. ;याकNरता,
आप;ती पुव! काया!मMये पूव! तयार? अंतग!त जनजाqूती व WमतावMद? करणे तसेच, आप;ती

यवथापन कृती आराखडा

तयार करणे याचा अंतभा!व होतो.
;या अनुषग
ं ाने पुव! तयार? अंतग!त, िज"हा आप;ती

यवथापन ा=धकरण

दारे , “वधा! िज"हा-आप;ती

यवथापन

कृती आराखडा – २०१७” तयार करmयात आला असुन, ;यामMये समाDवOट केलेल? िज"हा संबंधीची मा%हती तसेच, आप;ती
पव
ु ! / आप;ती दरUयान / व आप;ती नंतर कोण;या Dवभागाचे काय जबाबदार? व कत! य असावे या संदभा!त ची मा%हती या
वष[kया कृती आराखडा – २०१७ मMये समाDवOठ करmयात आलेल? असन
ु 0निrचतच सदर मा%हतीचा उपयोग आप;ती
यवथापनचे काय! करतेवळ
े ी सगsयांना बहुमोलाची ठरे ल यात तीळमाZह? शंका नाह?.
िज"Kयातील सव! Dवभाग या काया!त आपला सfय सहभाग दे ऊन िज"Kयावर येणा-या सव!च कारkया आप;तीचा
सव! -मळुन सामना करmयासाठu सदर “वधा िजहा - आपती यवथापन कृती आराखडा – २०१७” 0निrचतच बहुमोलाचा
ठरे ल.
सव संबंधीतांना मा2सन
ु – २०१७ 3या हा4दक शुभे3छा !!!

िजहा"धकार#,वधा.
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िहजन (Vision) :“ सर
ु =!त व आपती म>
ु त िज?याची नAमती करणे.”

“सव!समावेशक, वयंपण
ू ,! बहुDवध आप;तीस संवेदनWम आnण तंZvानावर आधाNरत धोरण Dवक-सत कwन
सरु xWत व आप;ती मX
ु त िज"हा 0नमा!ण कyन, पव
ु !तयार?, 0तबंध, उपशमन, आnण 0तसादाची एक
संकृती 0नमा!ण करणे.”
Aमशन (Mission) :-

१) गाव पातळी पय{त जनजीगत
ृ ी करणे.
२) वेगवेगsया धोकादयक घटनेबाबत रं गीत ताल?म करणे. (मोक|ील)
३) DवDवध गटांची आप;ती 0नहाय Wमता वM
ृ द? करणे.
४) लोकसहभागीय आप;ती यवथापनास चालना दे णे.
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रणनती (Strategy) :-

१) गाव आप;ती यवथापन स-मती (VDMC), तालक
ु ा आप;ती यवथापन स-मती (TDMC), िज"हा आप;ती
यवथापन (=धकरण) स-मती (DDMC) थापन करणे.
२) लोकसहभागीय आप;ती यवथापन करmया कर?ता, लोकसहभागाने गाव आप;ती यवथापन आराखडा
(VDMP), तालक
ु ा आप;ती यवथापन आराखडा (TDMP), िज"हा आप;ती यवथापन आराखडा (DDMP)
तयार कyन घेणे.
३) आवrयक शोध व बचाव सा%ह;य खरे द? कyन, सा%ह;य हाताळmयाचे -शWण आयोिजत करणे.
४) संवेदनशील भ-ू भागाचे 0नNरWण कyन 0तबंधा;मक उपाय योजना करणे.
५) HRVCA (Hazard, Risk, Vulnerable, capacity Analyses) करणे.
६) -शWण, काया!शाळा, गटचचा!, भेट?, 0नNरWण दारे Wमता वM
ृ द? करणे.
७) ;येक Dवभाग 0नहाय आप;ती यवथापन आराखडा तयार कyन घेणे.
८) कोण;या%ह कारkया नैस=ग!क वा मानव 0नम[त आप;ती मMये श_
ु य (०) िजवीत हाणी व Dव;तीय हाणी
कमीत कमी होईल याचा य;न करणे.
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िजहा आपती यवथापन )ा"धकरण – वधा
DवDवध आप;ती संदभा!त 0तबंध, 0नवारण, पव
! यार? 0तसाद, मदत व पन
ू त
ू व!सन ई;याद? बाबी सु यविथतपणे हाताळmयासाठu क शासनाने
आप;ती यवथापन कायदा अंमलात आणला आहे. सदर कायदयातील कलम 25 अ_वये िज"हा पातळीवर िज"हा आप;ती यवथापन ा=धकरण
स-मतीची थापना करmयात आल? आहे.
अ.%.

पद

1.

पद-सMद अMयW

2.

पद-सMद सह अMयW

3.

सदय

4.

पदनाम

फोन नंबर

संपक %मांक

मा. िज"हा=धकार?, वधा!

240102/240101

8698886611

अMयW, िज"हा पNरषद, वधा!.

240101

9973022202

मु य काय!कार? अ=धकार?, िज. प. वधा!.

240231

7028033822

-//-

िज"हा पोल?स अ=धWक, वधा!.

232501

8888848445

5.

-//-

िज"हा श"य =चक;सक, वधा!.

243895

8805771201

6.

-//-

काय!कार? अ-भयंता, साव!ज0नक बांधकाम Dवभाग, वधा!.

242792

7820026155

7.

-//-

काय!कार? अ-भयंता, पाटबंधारे Dवभाग, वधा!.

243248

9730777031

8.

मु य काय!कार? अ=धकार?

0नवासी उपिज"हा=धकार?, वधा!.

240872

9689931171

9.

Dवशेष 0नमंZीत

कमांडट
ं , एन.सी.सी. वधा!.

243139

10.

-//-

समादे शक, होमगाड!, वधा!.

232502

11.

वयंसेवी संथा 0त0नधी

12.
13.

9765942771

रोटर? Xलब, वधा!, ी. मोकलकर

9422140070

-//-

वैeयकय जनजागत
ृ ी मंच, वधा!.डॉ.स=चन पावडे

9422140207

-//-

0नसग! सेवा स-मती, वधा!. ी. मुलधर बेलखोडे

9822523895
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वधा िज?याचा पुव इतहास
वधा! िज"हा महाराOh राiयाkया उ;तर पव
ू ! बाजूस थीत आहे . 1962 पय{त िज"हा नागपरू िज"Kयातील भाग होता; कालांतराने
तो एक वतंZ िज"हा करmयात आला. वधा! िज"Kयाkया पिrचम आnण उ;तर कडे अमरावती िज"Kया आहे तर दxWणेकडे यवतमाळ
िज"हा आहे , दxWण पूवकडे चंपूर िज"हा असून पव
ू कडे नागपरू िज"हा आहे . अमरावती आnण यवतमाळ िज"Kयासोबतkया सीमारे षा
वधा! नद? ठरवते.
बेरार
वधा! िज"Kयाkया इ0तहासाबल फार कमी मा%हती उपलaध आहे . पण वधा! नद?चा उ"लेख ई.प.ु २ शताaद? मMये आढळतो.
Dवदभा!चा राजा बेरार kया संबंधाने वधा! नद?चा उ"लेख आढळतो. Dवदभ! (बेरार) दे श हा वधा! नद?ने Dवभाग"या जाऊन बेरार आnण
;याचा भाऊ माधवनसेना यांkयात वाटला गेला.
चालु>य आFण राधाकुट राजा
वधा! आnण उव!Nरत बेरार ांतात चालX
ु य राजपत
ू घराmयाने ई.स. ५५० ते ७५० मMये राiय केले. ;याची राजधानी आध0ु नक
बजापूर

येथे

होती

व

नंतर

ती

ना-शक

ला

हलDवmयात

आल?.

या राजघराmयाशी सबं=धत ता पZे बैतुल िज"Kयाkया मल
ु ताई आnण वधा! िज"Kयाkया दे वळी येथे सापडल?. दे वळी येथे सापडलेल?
पZे ई. ९४० ची असून ;यात नागापूर-नं%दवाधा!म िज"Kयातील तलपy
ु Uशक हे गाव काणारे से ाKमणाला दान के"याचा उ"लेख आहे .
बहमनी साHाIय
वधा! तदनंतर सोलापु आnण बदर जवळील गुल बग! kया राजाkया ांतात सामील करmयात आला. या राजाने मुहUमद तुघलक
शी बंडखोर? केलेल? होती आnण तो एक ाUहण कवा ाUहण सेवक होता.
इमाद शाह# राजवंश
इ.स. 1437 मMये गुजरातkया राजानी बेरार वर आमण के"याचा ारं -भक उ"लेख आहे iयात गडवाना kया राजाने (वधा!
ओलांडून) मदद केल? व तो चांदा येथील होता. इ.स. 1518 मMये बहमनी सााiयाkया पतनानंतर काह? काळ बेरार वर इमाद शाह?
राजपZ
ु ाने इ"ल?चपुर येथून राiय केले.
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भौगोAलक !े
एकूण WेZ

6310 Sq. K.M.

वनीकरण लागवडीखाल?ल

1046 Sq.K.M.

हवामान आFण पज2यमान
िज"हा मMये सरासर? पज!_यमान

1062.8 M.M.

कमान तापमान

8.4. Degree Censius

कमाल तापमान

46 Degree Celsius

भौगोAलक थान
उ;तर

20.18 to 21.21

पूव!

78.33 to 79.15.

लोकसंLया
लोकसं या

1230640 Nos.

पुyष

635751 Nos.

म%हला

594889 Nos.

शहर?

309696 Nos.

qामीण

921244 Nos.

अनस
ु =ू चत जाती

149975 Nos.
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अनस
ु =ू चत जनजाती

166000 Nos.

सा!रता
एकूण

869673 - 80.50%

पy
ु ष

489417 - 87.70%

Zी

380256 - 72.80%

शहर?

309696 Nos.

)शासकMय (वभाग
महसल
ू उपDवभाग – ३

वधा!, आव[, %हंगणघाट

तहसील काया!लय - ८

वधा!, दे वळी, सेल,ू आव[, आOट?,कारं जा, %हंगणघाट, सम
ु परू

नगर पNरषद - ६

वधा!, दे वळी, पल
ु गाव, -संद?(रे "वे),%हंगणघाट, आव[.

पंचायत स-मती – ८

वधा!, दे वळी, सेल,ू आव[, आOट?, कारं जा, %हंगणघाट, सम
ु परू

qाम पंचायत

512 Nos

गावे

1361 Nos.

आबाद? गावे

973

पोल?स टे शन

17 Nos.

पोल?स आउट पोट

8 Nos.

कृषी
एकूण लागवडीयोdय WेZ

4,20,311 Hector.

कशोर/DDMO/िजआ य.आराखडा/२०१७
12

बागायती WेZ

16,035.61 Hector

मुख Dपके

सोयाबीन, कापस
ू , iवार?,गहू, डाळी, भुईमूग, चना इ;याद?

Aसंचनाखाल# !े
-संचनाखाल? WेZ

1,01,512 Hector.

मोठा क"प

2 Nos.

मMयम क"प

9 Nos.

लहान क"प

20 Nos.

वाOय
मख
ु खासगी ydणालये

2 Nos.

वैeयकfय महाDवeयालये

2 Nos.

-सि हल हॉिपटल

1 No.

qामीण ydणालये

7 Nos.

ाथ-मक आरोdय क

27 Nos.

कॉटे ज हॉिपटल

1 No.

Wयरोग ydणालय

1 No.

आयुव% दक दवाखाना

11 Nos.

Alopathic ydणालये

21 Nos.

Maternity Homes

8 Nos.
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पॉवर से>टर
Dवeयत
ु ीकरण शहरे

8 Nos.

Dवeयत
ु ीकरण गावे

1276 Nos.

वीज पंप सेट

781 Nos.

रते (वकास
राOh?य महामाग!

108 Kilometer.

राiय महामाग!

602 Kilometer.

िज"हा रते

660 Kilometer.

जोडmयात आलेल? गावे

870 Nos.

एकूण yळ

397 Kilometer.

पशु संवध!न

8 Nos.

एकूण पशुधन

6,80,292 Nos.

शै!Fणक
Dवeयापीठ (%हं%द)

1 No.

ाथ-मक शाळा

159 Nos.

क0नOठ / वNरOठ महाDवeयालये

82 Nos

आ%दवासी आम शाळा

13 Nos.

अ-भयांZकf

1 No.
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वैeयकfय महाDवeयालये

2 Nos.

फाम!सी महाDवeयालये

1 No.

यावसायक / तं Aश!ण
तांZक शाळा

1 No.

औeयो=गक -शWण संथा.

8 Nos.

राiय पNरवहन सेवा
S.T. माग!

343 Nos.

S.T. आगार

5 Nos.

S.T. थांबे

10 Nos.

Travelers शेड

103 Nos.

S.T. बसेस

274 Nos.

)मुख ऐतहाAसक आFण )े!णीय थळे
बापु कुट?, परमधाम आम, Dवrव शांती तूप, गीताई मं%दर
नद# - १२

वधा!, २) वणा, ३) धाम, ४) पोथरा, ५) बोर, ६)यशोदा ७)
बाकळी, ८) भदाडी, ९) चोड, १०) कड, ११) शेर, १२) नांद.

नद# काठावर#ल गावे

240 गावे.

पुराचा संभाय धोका असणार# गावे

78
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पुरापासन
ू धोका संभावणा-या गावांची तालूका नहाय माह#ती
अ.%

तालक
ू ा

नद#/नायाचे नाव

नद# /नाया3या काठVवर#ल गावाचे नावे

1

वधा!

धाम नद?,

कामठu, सेवा, आजी, महाकाळ, पवणार, कूटकf, मदनी, खरांगणा (गेा),चाका (मंजरा),

बोर नद?

बोरगाव (सावळी),बोरगाव (नां) घुलवा

भदाडी नद?

वायफड, दहेगाव टे , 0नमगाव, पडेगाव, सेलसूरा, वडध, -सरसगाव,

यशोदा नद?

कूरझडी (फो)

शेर नद?

बरबडी, करं जी (भो), करं जी (का), पज
ू ई

नाला

उमर?, सालेाड (%ह),

धामनद?

वघाळा, टाकळी (कf), तूळजापरू , मूरगना, येळीकेळी, सूकळी (बा), खेरडा, कूटकf(ल),

बोर नद?

जयपूर, मडका, कोपरा, चानकf, सूकळी (टे ), Dपपळगाव, खडका, आव[, दे ऊरगाव, बोर?, मोई, क_ह? व सेलच
ू ा काह?

2

सेलू

भाग
वाघाडी

मदनी, आमगाव, xWरसागर, बाभ◌ू् ळगाव, बोथल?, Nरधोरा, टाकळी (ई), अंतरगाव, %हवरा, कामठu, सूरगाव, झडशी,

नाला,पंचधारा धरण
3

दे वळी

वधा! नद?,

-शरपरू , खडा!, अंदोर?, कांदेगाव, रोहणी, तांभा, %हवरा, सावंगी (ये), गज
ू खेडा, बाभळ
ू गाव, 0नमग हाण, बोपापरू ,
आंजी (ल),दहेगाव, आपट?, नांदगाव, कDवठगाव, वाघोल?, पल
ू गाव

4

आव[

यशोदा नद?

डगडोह, %दघी, बोपापरू , आलेाडा, सyळ, बोरगाव टाकळी,(ब),

नाला

जामणी, को"हापूर, -सगारवाडी

वधा! नद?

दे ऊवाडा,टाकरखेडा,0नबोल?,आंतरगाव,भादोड, Dपपर?, सायखेडा, वडगाव, सालफड, लाडेगाव, सोरटा

बाकळी नद?

नांदपरू , -शरपरू , बेनोडा, जळगाव, सक!सपरू , नेर?, हर?शवाडा, बोरगाव (हा),अह?रवाडा,

धामनद?

खरांगणा, मोरगंणा, जामकूटा, कासारखेडा,
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बोर (दातपाडी)

वाठोडा, सूकळी(उ), नटाळा,

नाला

%हवरा, Dपपर?, दहेगाव(बो), धनोडी, खैर?,
आव[चा काह? भाग

5

6

7

8

आOट?

कारं जा

वधा! नद?

गवाडा, भारसवाडा, बेलोरा(क)अंतोरा (जूना) दलपतपरू , -भOणूर, नबाबपूर, टे कोडा, =चंचोल?, वाघोल?,

बाकळी नद?

=चतूर,आOट?

नाला

बोरगाव (टू)

कड नद?

धाडी, साहूर

जलाशय व नद?

धत[, जऊरवाडा, परसोडी, काकडा, सावरडोह, क_नमवारqाम, खैर?, धावसा, ाUहणवाडा, ठाणेगाव, येणगाव, नारा,

जवळील गावे

आजणादे वी,

नाला

पारडी, एकांबा,

%हंगणघाट वधा! नद?

सम
ू परू

ह गणघाट(जूनीवती),दांभा,वाघोल?,कवडघाट,घाटसावल?,धानोरा,ट भा,जूनोना,शहालंगडी,बोरगांव(दा),कोपरा,दा

वणा नद?

ग,पारडी(न),बोरखेडी,गणेशपरु ,कापसी,पोट?,का_होल?,%हवरा,काZी,बोपापरु ,येरला,पोहणा.

यशोदा नद?

चानकf, मनसावळी, टाकळी,

नाला

कोसल
ू ा!, कूटकf, शेकापूर, =चचोल? वणी, दौलतपरू ,

पोथरा नद?

लाडकf

वणा नद?

बरबडी, कांढळी, कानकाठu, उमरा, चाकूर, सेवा, पारडी, नंदपरू , मेनखत, =चचोल?, मनगाव, ग हा, अडेगाव, माडगाव,

धामनद?

साकूल, सावंगी, सूजातपूर,

बोरनद?

नांा, आOट?, जेजूर?, बाबापरू , दे रडा, धानोल?

पोथरा नद?

कूला!,महागाव, उमर?,

नाला

माडा!, मंगyळ, रे णकापरू , भोसा,व गौळ
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वधा िज?यातील लघु )कप
अ.%.

)कपाचे नांव

तह./िजहा

संपक %. व (वभाग का.अ.चे नांव

उप-(वभाग संपक %.

1.

टाकळी बोरखेडी

सेलु / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,सेल-ु ०७१५५/२२१३७८

2.

कवाडी ल. पा.

आव[ / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

3.

सावंगी

आव[ / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

4.

लहादे वी

आव[ / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

5.

पारगोठाण

आव[ / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

6.

अंबाझर?

आव[ / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

7.

पांझरा बोथर?

आव[ / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

8.

उमर?

आव[ / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

9.

हराशी

आव[ / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

10.

आंजी बोरखेडी

आव[ / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

11.

ट भर?

आव[ / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

12.

कु-हा

आव[ / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

13.

रोठा - १

वधा! / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

14.

राठा - २

वधा! / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

15.

आOट?

आOट? / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

16.

Dपलापरु

आOट? / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

17.

मलकापुर

आOट? / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

18.

परसोडी

कारं जा / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

19.

क_नमवारqाम

कारं जा / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

20.

दहे गांव गडी

आव[ / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे Dवभाग,आव[-०७१५७/२२२१३०

21.

सुकळी क"प

आव[ / वधा!

लघु पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५८६

लघु पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५८६
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वधा िज?यातील मYयम )कप
अ.%.

)कपाचे नांव

तह./िजहा

संपक %. व (वभाग का.अ.चे नांव

उप-(वभाग संपक %.

1.

धाम क"प

आव[ / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

धाम उळई उपDवभाग,Dपपर?- २५०३२२

2.

पोथरा क"प

सम
ु परु / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

मMयाम क"प उपDवभाग,%हंगणघाट-०७१५२/२४४२१४

3.

डगरगांव क"प

सेलु / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे उपDवभाग,सेल-ु ०७१५५/२२१३७८

4.

पंचधारा क"प

सेलु / वधा!

वधा! पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे उपDवभाग,सेल-ु ०७१५५/२२१३७८

5.

कार क"प

कारं जा / वधा!

मMयम क"प Dवभाग,नागपुर-

कार नद? क"प उपDवभाग,कारं जा-०७१५६/२४५८७४

6.

लाल नाला क"प

सम
ु परु / वधा!

लघु पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५८६

लाल नाला क"प उपDवभाग,कोरा-

7.

मदन क"प

आव[ / वधा!

लघु पाटबंधारे Dवभाग,वधा!-०७१५२/२४३५८६

धाम क"प उपDवभाग,वधा!-२४३५८६

वधा िज?यातील मोठे )कप
अ.%.

)कपाचे नांव

तह./िजहा

संपक %. व (वभाग का.अ.चे नांव

उप-(वभाग संपक %.

1.

उMव! वधा! क"प

मोश[ / अमरावती

उMव! वधा! धरण Dवभाग,अमरावती-०७२१/२६६०५४१

उMव! वधा! क"प उपDवभाग . २ मोश[ -०७२२८/२२२२६५

2.

वडगांव क"प

उमरे ड / नागपरु

लघु पाटबंधारे Dवभाग,नागपरु -०७१२/२४२३२३४

लोवर वेना कालवे उDवअ,बेला-०७११६/२७८५३२

3.

नांद क"प

उमरे ड / नागपरु

लघु पाटबंधारे Dवभाग,नागपरु -०७१२/२४२३२३४

लोवर वेना कालवे उDवअ, %हंगणघाट -०७११६/२७८५३२

4.

बोर )कप

सेलु / वधा

वधा पाटबंधारे (वभाग,वधा-०७१५२/२४३५४८

पाटबंधारे उप(वभाग,सेल-ु ०७१५५/२२१३७८

5.

न`न वधा )कप

आवa / वधा

न`न वधा )कप (वभाग,वधा-०७१५२/२४१९८३

न`न वधा )कप उप(वभाग,धनोडी-०७१५७/२३६२२८
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पNर-शOट “अ”
वधा! िज"हा आप;ती यवथापन ा=धकरण
अ"धकार# यांनी पार पाडावयाची कतय
अ..
१.

जबाबदार?
सव! अ=धकार? यांचेशी सम_वय साधुन

अ=धकार? यांचे नाव
ी शैलेश नवाल

शासनाkया संपका!त राहणे.
२.

कायदा व सु यवथा-पोल?स,होमगाड!,एन.सी.सी

पद
िज"हा=धकार?,

दरु Mवनी मांक
240102

240101

8698886611

वधा!
ीमती 0नम!लादे वी एस.

यांचे कामकाज मMये सु-सुZता आणुन मा%हती

िज"हा पोल?स

01752240533

232501

232511

8888065551

अ=धWक.

07125232521

दे णे.
३.

अ0तमह;वाkया यXतीचा राज-शOटाचार

ी मंगेश जोशी

(ोटोकॉल) व तालुका संपक! अ=धकार?.
४.

५.

आपतकाल?न पNरिथतीत उlवणा-या

ी मंगेश जोशी

0नउिज/ादे -शक

समयांसाठu सव! कारची वाहणे पुरDवणे.

ी िजचकार

पNरवहन अ=ध.

िज"हा आप;ती यवथापन व शासनाशी

ी. कशोर सोनटXके.

िज.आ. य.अ=ध.

करावयाचा पZ यवहार,दै 0नक अहवाल आnण

ी एन. उईके

नोडल अ=धकार?.

240870

9689931171

240533/
249776

240872

240780

9689931171

252400

240870

9922337870

243446

-

9970730850

240533/

9423688617

249776

7276560703/

243428

240533/
249776

(0न.कW) व
तह-सलदार(सामा_य)

तयार करणे.
वैeयकfय सेवा/सुDवधा उपलaध कyन दे णे.

240872

िज"हा=धकार?

%टपणी तयार करणे व अeयावत दरु Mवनी डायर?
६.

0नवासी उप-

डॉ.ड.जी.च हाण

िज.आरोdय

243428

213167

9421755709

अ=धकार?
७.

वयंसेवी संथा सम_वय.

ी संजय माटे

सम_वयक NYK

244336

-

9423119091

-

८.

आपादqत नागNरकांसाठu छावmया

ीमती राजलमी शहा

िज"हा पन
ु व!सन

243451

-

9890452740

-

उभारmयाकर?ता जागा नािrचत करणे.

अ=धकार?
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९.

जनावरांसाठu छावmया व चारा यवथा तसेच
पंचनामे करणे व तातडीची आ=थ!क मदत मागणे
व वाटप करणे.

ी.मनोहर च हाण

तह-सलदार,वधा!

240847

244036

8806260090

-

तह-सलदार,दे वळी

240457

240741

9552135294

-

ी.मह  सोनोने

तह-सलदार,सेलु

220259

255458

9421821411

तह-सलदार,आव[

266261

9421788073

-

ी.Dवजय पवार

222022

ीमती -समा गज-भये

तह-सलदार,आOट?

225648

222279

9673042690

ी.महे श -शतोडे

तह-सलदार,कारं जा

245844

225637

7588033609

ी.स=चन यादव

तह-सलदार,%हंगणघाट

244022

245843

9421209136

ी.%दपक करं डे

तह-सलदार,समुपुर

225443

244284

9730218981

243687

22544

9422812051

ी.आर.एम.भोजने

उप-आयुXतपशस
ु ंवध!न

ीमती तेजवीनी जाधव

-

१०.

होयांचे 0नयोजन करणे.

ी. काळे

काय!.अ-भ.पाट.Dव.

243248

240549

9623747820

-

११.

Dवमान/हे ल?कॉoटर करणे,तसेच, रते दळणवळण

ी. शरद चौधर?

काय!.अ-भ.सा.बा.Dव

242792

243809

7820026155

-

वधा!/आव[

07157-

9422825288

-

यामMये सुसुZता आणने व दy
ु ती करणे व

ी. अनंत भाकरवार

23895

0नवारे उभारणे तसेच, हे ल?पॅड तयार करणे.
१२.

एस.ट?. बसेस यांचे 0नयोजन करणे.

ी. घाटोळे

रा.प.महामंडळ

260646

-

9822691644

-

१३.

आपदqत म%हलांkया समयासाठu सम_वय.

ीमती लता गुजर

ना.त.िज.काया!.वधा!

243446

-

8408848853

-

१४.

लOकर? अ=धकार? यांचेशी सम_वय साधणे.

ी. कन!ल दे शपांडे

एन.सी.सी.कमांड_ट

243139

-

१५.

जनसंपक! व -सMद? माMयमांना मा%हती दे ण.े

ीमती एम.पी.सावळे

िज. मा%हती अ=ध.

243820

202176

8793504687

-

१६.

Dवeयत
ु परु वठा सुरळीत करणे.

ी. एस. ट?. दे शपांडे

अ=ध.अ-भ.म.रा.Dव.कं

240947

240946

7875761026

244108

१७.

आप;तीमMये काम करणारे कम!चार? व वयंसेवी

ी. जी. एच. भुगावकर

उDव. अ=ध. वधा!

242561

240282

9405999333

240282

संथा यांना ओळखपZ दे णे.

ी. काश शमा!

उDव. अ=ध. आव[

222028

222028

9423121988

222028

ी. समाधान शडगे

उDव.अ=ध.%हंगणघाट

244080

244036

9404647085

244036

ी. अ0नल बनसोड

िज"हा परु वठा

243314

243393

9404585352

१८.

िजवनावrयक वतु परु वठा व इंधन (बोट?,
Dवमान, हेल?कॉoटर) यांचस
े ाठu लागणा-या

241139

अ=धकार?

इंधनासह यांचे 0नयोजन करणे.
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१९.

आणीबाणी काळात शाळा/इमारती उपलaध करणे

ी. शडे व ी. डूरे

Aश!णा"धकार#

243597

244275

9423688518

)ाथAमक/माYयAमक

243686

240237

9422746348

-

२०.

Dपmयाचे पाणी यवथा (टँ करसह 0नयोजन).

ी. शेनवार

का.अ.qा.पा.पु.िजप

252288

-

9422132016

-

२१.

दdु ध परु वठा सुरळीत करणे.

ी. नवले

िज.दlु ध (वकासअ"ध

247232

-

9423682272

-

२२.

मत
यXती यांची Dव"हे वाट लावणे.
ृ

डॉ. डी. जी. च हाण

िज.आरोlय अधाकर#

243428

213167

9421755709

244871

२३.

दरु Mवनी यवथा पाहणे.

ी. साठवणे

जनरल मॅ नेजर.BSNL

261000

260777

9423891100

261001

२४.

मदत िवकृती क(िज"हा=धकार? काया!लय वधा!)

ी. नरे श येतेकर

िजहा नाझर, वधा

243446

-

7020128940

-

२५.

कृषी Dवषयक सव! बाबींचे 0नयोजन करणे.

डॉ. िज. एन. भारती

िज. अ"ध!क, कृषी

232449

240491

9421889859

-

मत
ृ जनावरांची Dव"हे वाट लावणे.

डॉ. आर. एम. भोजने

िज.पशुउपायु>त िजप

243678

-

9422812051

-

२६.

243323

7276560703

%टप – आप;ती 0नवारणाkया कामामMये हयगय / टाळाटाळ करणे ह? बाब
आप;ती यवथापन अ=ध0नयम, २००५ चे कलम ५७ खाल? फौजदार? व
काय!वाह?स पाZ ठरते
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नैस"गक आपती यवथापन
परू )तबं"धक उपाय येाजना :आगामी "मा_सून - 2017" लWात घेता पावसाळयात अ0तविृ Oटमळ
ु े अचानक नद?-नाले व धरणाचे पाणी सोड"यामळ
ु े यामMये पाmयाचा लढा
येवन
ू परू ामळ
ु े होणार? िजवीत व Dव;त हानी हयाबाबत नक
ु सान टाळणे/कमी करणे या िOटने शासन पNरपZक महसल
ु व वन Dवभाग मांक- सीएचएस5985/सीआर-1867/म-3, %दनांक 10/05/1985 मMये %दले"या 0नद शानुसार आकिमक योजना आखन
ू संबंधीत Dवभाग /सव! तह-सलदार यांनी वेळोवेळी
आवrयक ती काय!वाह? करmयात यावी.
वoरत कायवाह#चे मुpये:1. तालक
ु ा तरावर सम_वय स-मती नेमणे तसेच बचाव पथक तयार करणे.
2. तालX
ु यातील परू ाचा धेाका असणार? गावे 0नrचीत करणे.
3. या भागांशी दरू Mवनी कंवा बनतार? संदेश णाल? दारे संपक! तावीत करणे.
हवामान खा;याशी संपक! साधून व था0नक पो-लस Dवभाग व पाटबंधारे Dवभागाचे अ=धकायांkया सहा याने परू व अ0तविृ Oट संबध
ं ी मा%हती
;वर?त उपलaध होmयाkया िOटने यवथा करणे. तसे परू ासंब=ं धkया मा%हतीचे संकलन व Dवतरण योdय कारे व ;वर?त हाताळले जाईल हे पाहmयासाठu
"0नयंZण कW" थापीत करणे. धरणाkया %ठकाणी पावसाळयात बनतार? संदेश यंZ काया!_वीत करणे. धरणात जमा होणा-या पावसाkया पाmयावर दे खरे ¡
व 0नयंZण ठे वणे. ;येक धरणावर सम_वयक अ=धका-याची 0नयुXती करणे.
परू ाचा धोका असले"या %ठकाणा मधील कोण;या अ=धकायांना संभा य परू ासंब=धची सूचना %दल? जाईल, हे 0नrचीत करणे व या सूचनेची ;या
भागातील सव! संब=ं धत अ=धकायांना ;वर?त मा%हती पोहचDवल? जाईल अशी यवथा करणे. यदा कदा=चत पूर आ"यास ;या भागात वैeयकय सेवा व परू ात
अडकले"या लोकांना सुरxWत थळी थानांतNरत करmया संबध
ं ीची यंZणा 0निrचत करणे व उपाययोजना करणे तसेच लागणाया आवrयक औषधांचा साठा
उपलaध कyन ठे वणे. आपदqतांना शासनाkया च-लत 0नयमानूसार अनुvेय मदत परू Dवणे. iयांची घरे वाहून गे"याने जे 0नराीत झाले असतील ;यांना
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तातडीने ता;परु ;या 0नवारा उपलaध होईल अशी

यवथा करणे.आवrयकता भास"यास लOकर? अ=धकायांशी लOकराची सहा यता घेणेसाठu असे सहा य

-मळDवmया संबध
ं ी मा%हती घेवन
ू आवrयक ते हा लOकर? सहा यासाठu िज"हा काया!लयाशी संपक! साधणे. परू ाkया वेळी परू qतांkया थालांतरासाठu
उपयोगी पडणाया बोट? - होडया व इतर साधने जवळपास पूरेसे माणात उपलaध आहेत का यांची मा%हती घेणे व तसे नस"यास ;यासंबंधी पया!यी यवथा
तयार ठे वणे.iया भागातील परू ामळ
ु े ईतर भागाशी संपक! तुटmयाचा संभव आहे असे भाग स;वर 0निrचत करणे व ;या भागांना परू असे पय{त अ_न धा_य
व ईतर आवrयक सामुqीचा परू वठा होईल यांची यवथा होईल याची खाZी करणे. परु ाचा धोका असले"या भागातील लोकांना रे डीओ /दरू दश!न वwन
हवामानासंबंधी %द"या जाणाया बातUया लW पव
! ऐकmयासाठu कळवावे. Uहणजे ;यांना वेळीच धोXयाची क"पना येवू शकेल. पाणलोट WेZात पडणारा
ू क
पाऊस व खाल?ल असणार? पाmयाची पातळी यावर सतत लW ठे वावे व नद?/ ना"याची पाmयाची पातळी वाढत अस"यास गावात ;या संबध
ं ी ईशारा दे mयात
यावा Uहणजे लोकांना ;यांkया मालम;तेची वेळीच थानांतरण होवू शकेल व बराच मोठया माणात होणारे नुकसान होmयाचे टाळता येईल.
आपतीजनक उपाययोजना संबध
ं ीत मा4हती
भुकंप :1)

पोल?स ठाmयाkया हीत भक
ु ं प झा"याची खबर -मळताच लवकरात लवकर घटनाथळी जावन
ू पाहणी कyन िजवीत Dव;त हानीबल ताबडतोब

पोल?स क_hाल yमला खबर दे णे व वNरOठांशी दरू Mवनी अगर वायलेस माफ!त संपक! साधने.घटना थळी भरपरू टॉप घेवुन जाने, ज मी लोकांना ;वर?त
दवाखाmयात पाठDवmयाची सोय करावी.
भुकंपाkया घXXयामळ
ु े इमारती, घरे कासळ"यास ;याखाल? सापडले"या कं वा जमीणीखाल? अडकन असेल ;या यड़तीना बाहे र काढणे ;यांना
वेeयकfय मदतीकNरता दवाखाmयात नेन.े ,फरते वैeयकfय पथक घटनाथळी बोलावीने भुकंपामळ
ु े Dवeयुत वाह तुट"यामुळे शॉट स!ढ?ट कंवा जमीनीत
पाmयात Dवजेचा वाह गे"यास नुकसान होmयाची शXयता असते. ;यावेळी एम.एस.ई.बी. kया कम!चा-यांकडून Dवeयुत परु वठा बंद करावा व पया!oत Dवeयुत
यवथा करावी.
भुकंपामळ
ु े रोडचे नुकसान झाले आnण तेथील वाहतुक अ;यंत आवrयक अस"यास दस
ु -या रोडने hाफfक सुw करावी. ;याकर?ता hाफfक पोल?स
नेमावे. मत
ृ ांचे फोटो Vयावे. पंचनामे करावे ;यांची कायदे शीर Dव"हे वाट लावावी.
भक
ु ं पqताना मदत करmयासाठu -स ह?ल डफे_स पाट, होमगाड! यांना मदतीसाठu बोलवावे. नगर पाल?काची मदत करावी.
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आप;ती ओढवले"या लकाना राहmयाची, जेवmयाची सोय करावी. भुंकपqताkया आरोdयाची सोय करावी. वत!मन पञात -सMद? करावी. भुकंपqत
भागात ग_
ु हेगाराना अशा संधीचा फायदा न -मळmयासाठu ;या भागात पेhो-लंग ठे वावी. भक
ु ं पqत भागातील जनांवरांची इतर %ठकानी यवथा करावी.
बVया लोकांची गद होवू न दे णे. आंधळे , अपंग. लोकांना ;वर?त मदत eयावी. वNरOठ पातळीवर -मट?ंग घेवन
ू योजनाबMद काय!म राबवावा.
आग :अ) )तबंधक उपाययोजना :कोळrयाचा चुरा, कापासाचा %ढग, गंधयुXत ख0नज धा_याचा %ढग व वाळले"या गवताचे गठ¥े हे काह? रासाय0नक येमळ
ु े अचानक व आपोआप
पेट घेतात अशा %ठकाणी कोणीह? बडी -सगारे टचा वापर कw नये खप
ु उून अस"यास ;यापासुन संरWण करmयाची उपाययोजना करावी. एखादया घरात
गैसचा वापर अस"यास ;याची नळी ल?क आहे आहे काय ते पहावे. रे dयुलेटर ल?क आहे काय पहावे. वीज वाह? तारात दोष अस"यास %ठणगी पडुन आग
लागते. (शाट! सक¦ट) अशा %ठकाणी, ;वर?त आग DवझDवmयाचे साह?;य ठे वावे.काह? आUल ती§ असतात ;यामळ
ु े आग लागते. यापासुन सावध असले
पाह?जे व पव
ू [च उपाययोजना कwन ठे वल? पाह?जे. iया %ठकाणी अ;यंत iवलनशील पदाथ! (पेhोल वैगरे ) ठे वले असतील अशा %ठकाणी इलेXh?क तारा वगैरे
राहणार नाह? याची दWता Vयावी . अशा %ठकाणी धुपान कw नये. घरामMये केरोसीनचा टो ह , कोळrयाची शेगंडी पेटDवतांना सावध=गर? बाळगावी आnण
अशा वतुपासन
ु कपडे वगैरे दरू ठे वाव
ब) उपाययोजना :आग लाग"याचे %ठकाणाची माह?ती घणे. फायरगेडला ;वर?त खबर दे णे. कंhोलwमला खबर दे णे. आग लागले"या %ठकाणी ;वNरत जाणे.
आगीkया %ठकाणाकडे जावन
ू इतर लोक (गुंड ) आत -शरणार नाह? याची दWता Vयावी. आगीमMये कोणी इसम, ाणी सापड"यास ;याची सुटका करणे.
ज मीना ;वर?त मेडकलला पाठDवणे. फायर qेड नस"यास गावक-याची मदत घेवूनच पाण ्◌ी आणून आग DवझDवणे. फायर गेडला आग DवझDवmयास
आवrयक मदत करणे.आग पसy नये याची उपाय योजना करणे.
(वमान आFण रे वे:अपघाताचे घटनाथळी मा%हती -मळताच पोहचणे. Dवमान अपघातात वाचले"या ज मी लोकांना ;वNरत वैeयकfय सेवा उपलaध कyन दे णे. मत
ृ
इसमाचे फोटो घेणे. अपघाताचे मा%हती ;वर?त कंhोल yमला दे णे व Dवमान अपघाता संबधी मु य Dवमानतळाला सुMदा दे णे. Dवमान सम
ु ात, नद?त
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कोसळ"यास मोटारबोट, नाव याkया सहा याने लोकांना वाचDवmयाचा य;न करणे. रे "वे अपघाताची मा%हती -मळताच फायर गेटला सुचना दे णे. डaयात
अडकले"या लोकांची सट
ु का करणे. ज मींना दवाखाmयात पोहचDवणे. वासाkया सामानांची सरु Wा करणे. ;यांचे सामान चोर, ग_
ु हेगार इसम नेनार नाह?
याची काळजी घेणे. ;याकर?ता पोल?सांची डयुट? लावणे. मत
ृ इसमांkया नातेवाइकांना कळDवणे. रे "वे यवथापकास ;वर?त सुचना दे णे. जेणेकyन ;यांचा
टॉप घटना थळावर लवकर पोहचेल.
1) घटना थळाkया जवळपास फोन उपलaध अस"या%ठकाणी इ_फॉरमेशन सटर उघडणे, सदरचा फोन नंबर, रे डीओ, दरू दश!नवर दे णे आnण संबध
ं ीतानी
Dवचारपस
ू के"यास योdय उ;तरे दे णे.
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आपती पoरिथतीमYये qयावयाची द!ता.
संकटाची मा%हती ;वNरत संबं=धत यंZणेला eया.
पुरपNरिथतीkया वेळी शXयतो घराkया बाहे र पडू नका.
पाणी उकळून oया.
वीज व गॅस वापरतांना Dवशेष काळजी Vया.
उपलaध साधन सामुqीचा वापर कyन जीव व मालम;तेची काळजी Vया.
अफवांवर Dवrवास ठे वू नका,अफवा पसरवू नका.

िज"हयातील नैस=ग!क आप;ती बाबतची मा%हती यांत िज"हाशानाचे 0नयोजन, पज!_यमान, अ0तवOृ ट?बाबत सुचना तसेच धरणातून पाणी
सोडावयाचे अस"यास सावध=गर?चा ईशारा जनतेला दे mयात येतो. तसेच नुकसान मदत काय! तसेच जनजागत
! यार? व केले"या उपाययोजना
ू त
ृ ी व पव
बाबत मा%हती Dवभागीय, था0नक व;ृ तपZांkया माMयामातन
ू जनतेपय{त पोहचDवmयाचे काम िज"हा मा%हती काया!लयामाफ{त करmयात येते. तसेच
अ0तमह;वाचे वत
ृ आकाशवाणी , दरू दश!ना दारे -सMद? दे mयात येते. ग%दया िज"हयात अ0तवOृ ट?kया काळात तह-सलदार यांनी नुकसानीची पाहणी
करmयाकNरता तालुका तरावर अ-भयंता, तलाठu, कृषी सहा यक , qामसेवक यांचे गांव 0नहाय पथक तयार केले आहेत.पथका दारे घर/गोठे तसेच
शेतDपकांची नक
ु सानी बाबत मा%हती घेmयात
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शासन /हवामान खाते /आयु>त कायालय नागपूर/ वधा िजहयातील अ"धकार# व िजहा परु नयंण क!ाचे दरु Yवनी %मांक

अ.%

कायालयाचे नांव

1

धान स=चव (मदत व पन
! सन काय!) महसूल व वन Dवभाग,मंZालय मुंबई
ू व

2

महाराOh शासन- महसूल व वन Dवभाग मंZालय,मूंबई

एस.ट#.डी कोड
022

कायालय

3

भारतीय हवामान Dवभाग,कुलाबा,मुंबई

022

22025274/ फॅXस-22022859
22027990,22854168
022-22027990 / फॅXस-022
/22023039
2850919/2855920
22150405,22150431

4

Dवभागीय हवामान खाते,Dवमानतळ, नागपूर -

0712

0712-2282152/2288556/

022

(0नयंZण कW)-1077 टोल ¨f मांक
संकेत थळ- http://mdmu. Maharashtra.gov.in

web side-monagpur @ yahoo.com & IVRS- 0712/2294291/292/293/296
मौसम Dवभाग, नागपूर
5.

मा.ी.अनुप कुमार ü, Dवभागीय आयुXत नागपूर

0712

2542518/2532123 R-2531756

6.

अपर आयूXत, नागपूर

0712

2561039

5

आयX
ु त काया!लय (0नयंZण कW), नागपरू

0712

2532123/2531039
2542518

संकेत थळ- http://nagpur.nic.in
6

उप आयुXत (महसूल) नागपूर

0712

2532045/0712- 2532043

7

ी. स=चन इंगळे Dवभागीय आप;ती यवथापन सम_वयक आयुXत

0712

2532045 M- 9975243034

07152

240201 R.240202

07152

240914 R. 240915

07152

240872 R. 240870

0712-

काया!लय, नागपुर M- 9975243034
8

Mobile-

ी.शैलेश नवाल िज"हा=धकार?, वधा!
9422774506 / 8698886611

9

ी.संजय दै ने, अपर िज"हा=धकार? वधा!

10

ी.मंगेश जोशी, 0नवासी उप िज"हा=धकार?,वधा! Mb.- 9689931171

मो. 9422810199
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11

ीमती नैना गुंड,े मु य काय!कार? अ=धकार?,िज.प.वधा!

Mobile

07152

240231 R. 240208

- 7028033822
12

ीमती 0नम!लादे वी, पो-लस अ=धWक, वधा! Mobile - 8888664444

07152

232501 R.231511

13

पोल?स 0नयंZण कW, वधा!

07152

232500

14

ी. कशोर सोनटXके, िज"हा आप;ती यवथापन अ=धकार?

9970730850

15

ं े , अ.का. नैस=ग!क आप;ती, िज.का.
ी तुषार -शद

9923812519
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ARMY IMPORTANT NUMBERS
1

NDRF Pune Control Room

2

Comandant Shri Anup Shriwastaw, NDRF Pune

3

Shri Vijendar Kumar, Dy.Comandant NDRF Pune

02114

247000
9423506765
9423578448 / 9422010448

Army Disaster Mangment Cell Kamthee Nagpur
1

Left.Col.Rakesh Lamba

9822222649

2

Left.Col.Vikas Arora

7720089683

3

Col.Gagangeet

9463140889
NCDC Nagpur

1
1
2

Dy. Director Shri. R.S.Chaudhari
National Fire College Nagpur
Shri D.M.Khan Asst.Director

9422804457
National Fire College Nagpur
0712
0712

2565074
2565074

INDIAN ARMY
1
2
3
4
5

HQ Maharashtra [Mumbai] Col.B.S.Sawian
HQ Uttar Maharashtra[Mumbai]Col .Prashant Nair
HQ Dakshin Maharashtra [Pune] Lt.Col. Arun Kumar Col.Prasanna
Joshi [wef25 Jan]
BEG and Centre Kirkee Lt.Col.S.S. Bose [Pune]
GRC Kamptee Col.IG Collinson SM

022
022
020

22157105 Mob-8170010602
22155108 Mob-7045141141
26330127 Mob-8275067095
9420859486

020
07109

26612556 Mob-7798956107
282884 Mob-7350015921
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IMPORTANT MILITARY & Other OFFICES TELEPHONE NUMBERS
Sr.No.
1.
2.

Name
Shri. Alok Shrma, Air
Cmde
Brig.Shri.D.V.Singh
Brig.Shri.Sanjay Sethi

3.
4.

Col.Vinit Mittal

5.

Shri.Dipak K. Zadke

6.

Shri.Anup Shriwastav

7.

Shri. A.P. Sing

8.

Shri. Raju Jain

Designation

Telephone No.

Air Officer, Commanding 44 Wing,
AF Sonegaon, Nagpur
Station Commandant, Station Head
quaarter, Kamptee
Commandant, Central
Ammunination
Depot.
Pulgaon
Dist.Wardha
Commanding Officer,118 INF (BH)
(TA) Sitabuldi Fort, Nagpur

0712-2280051

Commandant S.R.P.F. Group 4,
Hingna Nagur
Commandant 145 BN (NDRF) CRPF
Bishnupuri (P.O.) Talegaon, Pune
D.I.G.Group Centre,(C.R.P.F) Hingna
Road, Nagpur

S.P. Railway Nagpur

Fax No.
0712-2280141

0712-2512771 to 76

07109-288095
07109-288594
07158-282171 ,
282172

07109287500
07158-282800

0712-2534695,
2524075

07122534695

07104-238030

07104-238032

02114-247000
07104- 244983,
236097, 236983

02114-231506
07104236097

0712-2702104

0712-2702104
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9.

10.

Shri. Shamim

Shri.G.S.Saini

11.

Shri.R.M.Chauhan

12.

Shri. W.H. Nakvi

Director, National Fire Service College,
Civil Line, Nagpur

0712-2560179

Director, National Civil Defence
College, Civil Line, Temple Road,
Nagpur
Chief Engineer, water Resource
Dept.Nagpur

0712-2565614

Chief Conservator, of Forest
(Regional) Nagpur

07122560075
07122565614

0172-2524980

0712-2555675

0712-2532310

0712-2565983

13.
14.

Shri. P.D.Nawghare
Shri.D.V.Sonpipare
Gen. Manager

Chief Engineer Public Works
Region, Nagpur
Ordinance Facatory, Bhadrawati

0712-2562986
07175-254012

-
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िजहा सम2वय सAमतीतील अ"धका-यांची नांव व पता.

अ%

अ"धका-यांचे नांव

पदनाम

सAमतीतील
पद

कायालयाचे नांव

दरू Yवनी %मांके
कायालय

नवास/sमणYवनी

1.

ी. शैलेश नवाल

िज"हा=धकार?

अMयW

िज"हा=धकार? काया!लय, वधा!

240102

240101-8698886611

2.

ीमती नैना गुंडे

मु य काय!कार? अ=धकार?

सदय

िज"हा पNरषद,वधा!

240231

240208 – 7028033822
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3.

ी.0नम!लादे वी

पो-लस अ=धWक

सदय

पो-लस अ=धWक

232501

231511

4.

ी.जी.डa"यु पगार

उपवनसंरWक

सदय

वनDवभाग वधा!

240170

5.

ी.एस.ट?.दे शपांडे

अ=धWक अ-भयंता

सदय

म.रा. Dव Dव. कंपनी वधा!

234801

M-9579058376
M-7875761026

6.

डॉ.डी.जी.च हान

िज"हा आरोdय अ=धकार?

सदय

िज"हा आरोdय अ=धकार? िज.प.वधा!

243428

M-9221755709

7.

डॉ.पy
ु षो;तम मडावी

िज"हा श"य =चक;सक

सदय

िज"हा सामा_य ydणालय वधा!

243066

M-9221755709

8.

ी.मंगेश जोशी

0नवासी उपिज"हा=धकार?

सदय

िज"हा=धकार? काया!लय, वधा!

240872

M-9689931171

11.

ी.एस.ि ह.चौधर?

काय!कार? अ-भयंता

सदय

साव!ज0नक बांधकाम Dवभाग वधा!

242792

M-9820026155

12.

ी.साठवणे

महा यवथापक

सदय

भारत दरू संचार 0नगम वधा!

261000

9423891100

13.

ी.vानेrवर भारती

िज"हा अ=धWक कृषी अ=धकार?

सदय

िज"हा अ=धWक कृषी अ=धकार? वधा!

232449

9421889859

14.

ी.काळे

काय!कार? अ-भयंता

सदय

वधा! पाटबंधारे Dवभाग, वधा!

243548

9623747820

16.

ी.डॉ. आर.एम.भोजने

उपआयुXत

सदय

िज"हा पशुसंवध!न अ=धकार? िज.प. वधा!

18.

ी.डोके

सहा.आयX
ु त

सदय

िज"हा म;यसंवध!न Dवभाग वधा!

243678
243802

9422812051
9423652884

19.

ी.जी.एच.भुगावकर

उप.Dव.अ=धकार?

सदय

उपDवभागीय अ=धकार?, वधा!

242561

20.

ी.अ0नल गडेकर

िज"हा मा%हती अ=धकार?

सदय

िज"हा मा%हती अ=धकार?, वधा!

243820

940599333
9403624442

21

ी.घाटोळे

आगार यवथापक

सदय

म.रा.माग!. पNरवहन महामंडळ, वधा!

243248

9822691644

22.

ी. क"लेकर

अ0त.पोल?स अ=धWक

सदय

िज"हा समादे शक होमगाड!, वधा!

232502

9765942771

25

ी.मनोहर च हाण

तह-सलदार वधा!

सदय

तह-सल काया!लय वधा!

8806260090

26.

ी.मह  सोनोने

तह-सलदार सेलू

सदय

तह-सल काया!लय सेलू

240747
220259

27.

ी.तेजिवनी जाधव

तह-सलदार दे वळी

सदय

तह-सल काया!लय दे वळी

254457

9552135294

28.

ी.Dवजय पवार

तह-सलदार आव[

सदय

तह-सल काया!लय आव[

222022

9421788073

29.

ी.-समा गज-भये

तह-सलदार आOट?

सदय

तह-सल काया!लय आOट?

225648

9673042690

30.

ी.महेश -शतोडे

तह-सलदार कारं जा

सदय

तह-सल काया!लय कारं जा

245844

7588033609

9421821411
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31.

ी.स=चन यादव

तह-सलदार %हंगणघाट

सदय

तह-सल काया!लय %हंगणघाट

244022

9421209136

32.

ी.%दपक करं डे

तह-सदार सम
ु परू

सदय

तह-सल काया!लय सम
ु परू

225443

9730218981

33.

ी.अिrवनी वाघमडे

मु या=धकार? न.प. वधा!

सदय

नगरपNरषद वधा!

243278

9665394857

िजहयामYये नैस"गक आपती नवारणाथ )ाtत सा4हय हे खाल#ल)माणे संबं"धत यंणेस (वतर#त करuयात आलेले आहे
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अ.

कायालयाचे नाव

%.

लाईफ

मेगा

फोडींग

रोप&

सच

लाईफ

)थमोपचार

शोध व

जॅकेट

फोन

े चर

रे स>यु

लाईट

बॉईज

xकट

बचाव

xकट

1

िज"हा मु यालय

2

िज"हा पोल?स
अ=धWक

टy ट

गम बुट

zम

िजपचे

पोट| बलइ

{युब

मरज2सी

गॉगस

लाईट

--

01

--

--

--

--

01

--

--

01

--

--

--

80

16

16

01

17

80

16

80

16

50

--

--

--

3

उDवअ वधा!

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

01

4

उDवअ आव[

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

01

5

तह-सल वधा!

10

01

01

01

01

10

01

10

01

03

08

08

--

6

तह-सल सेलू

10

01

01

--

01

10

01

10

01

03

60

60

--

7

तह-सल दे वळी

10

01

01

--

01

10

01

10

01

03

68

68

--

8

तह-सल आव[

10

01

01

--

01

10

01

10

01

03

08

08

--

9

तह-सल आOट?

10

01

01

--

01

10

01

10

01

03

40

40

--

10

तह-सल कारं जा

10

01

01

--

01

10

01

10

01

03

08

08

--

11

तह-सल %हंगणघाट

10

01

01

--

01

10

01

10

01

03

28

28

--

12

तह-सल सम
ु परु

10

01

01

--

01

10

01

10

01

03

60

60

--

160

25

24

02

25

160

25

160

24

75

280

280

02

एकुण

िजहयामYये उपल}ध असलेया बोट# संदभात मा4हती.
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िज"Kयात परु पNरिथतीचा सामना करmयासाठu एकुण 05 बोट? उपलaध आहेत. ;यापैकf 01 बोट ह? रबर बोट असून 04 फायबर बोट? आहेत.
;या दारे परु पNरिथतीत परु qतांची मदत व बचाव आnण सुटका करmयासाठu या बोट?ंचा वापर करmयात येत आहे.
सदर बोट? या सeयािथतीत खाल?लमाणे आहे.
िजहयात संभाय परु िथती उदभवयास तालक
ु ा/िजहातरावर उपल}ध उबर/पॉवर बोट#ंबाबतची मा4हती.
रा#य नधी अंतगत खरे द# केलेल#
अ.%.

बो4टचा )कार

बोट कy~ शासन अंतगत / मा.

बोट#चे थळ

संपक %मांक

आमदार / आपती सौ`य.नधी
1

2.

मोटर बोट

क शासनाअंतग!त खरे द?

उपDवभागीय अ-भयंता, 0नUन

ी.Dवजय पवार तह-सलदार, आव[

वधा! क"प -1आव[

9421788073 / 07157-222022

बोरधरण-सेलू (07155-221378
फायबर बोट

मा.आमदार 0नधी अंतग!त

/ 9423678011/
9923686808)

ी.मह  सोनोने तह-सलदार, सेलू
9421821411

लाला नाला क"प, समुपूर,

3.

फायबर बोट

मा.आमदार 0नधी अंतग!त

सMयािथतीत सदर बोट आव[

ी.Dवजय पवार तह-सलदार, आव[

उपDवभागात आहे .

9421788073 / 07157-222022

(बोट

नादy
ु त)

4.

फायबर मोटर
बोट

ी.स=चन यादव तह-सलदार, %हंगणघाट
मा.आमदार 0नधी अंतग!त

तह-सल काया!लय %हंगणघाट

- 9421209136 /
07153-244022
ी. क"लेकर, अ0त.पोल?स अ=धWक

5.

रबर बोट

आप;ती सौUयकरण 0नधी अंतग!त

िज"हा समादे शक होमगाड!,वधा!

तथा िज"हा समादे श होमगाड!9765942771 / 07152- 232502
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िजहा कायालय वधा / तालक
ु ा तरावर#ल नयंण क!ाचे नांव व दरु Yवनी %मांक.
अ.

काया!लयाचे नांव

एस.ट?.डी.कोड

काया!लय

0नवास

1

अपर िज"हा=धकार?, वधा!

07152

240914

220720

2

0नवासी उप िज"हा=धकार?, वधा! (0नयंZण कW)

07152

243446

236123

3

सहा.िज"हा परु वठा अ=धकार?, वधा!

07152

243314

--

4

उप िज"हा=धकार? रोहयो, वधा!

07152

243249

--

5

उप िज"हा=धकार? 0नवडणूक, वधा!

07152

249776

--

6

िज"हा 0नयोजन अ=धकार?, वधा!

07152

240533

--

7

अ=धWक िज"हा काया!लय, वधा!

07152

243446

--

8

उप Dवभागीय अ=धकार?, वधा!

07152

242561

240242

9

उप Dवभागीय अ=धकार?, आव[

07157

222028

222056

10

उप Dवभागीय अ=धकार?, %हंगणघाट

07153

244080

244036

11

तह-सल काया!लय, वधा! ( 0नयंZण कW )

07152

240748

240741

12

तह-सल काया!लय, सेलू ( 0नयंZण कW )

07155

220259

220269

13

तह-सल काया!लय, दे वळी ( 0नयंZण कW )

07158

254457

254458

14

तह-सल काया!लय, आव[ ( 0नयंZण कW )

07157

222022

222179

15

तह-सल काया!लय, आOट? (0नयंZण कW )

07156

225648

225637

16

तह-सल काया!लय, कारं जा ( 0नयंZण कW )

07156

245844

245843

17

तह-सल काया!लय, %हंगणघाट ( 0नयंZण कW )

07153

244022

244284

18

तह-सल काया!लय, सम
ु परु ( 0नयंZण कW )

07151

225443

225444

19

काय!कार? अ-भयंता वधा! पाटबंधारे , वधा!

07152

243548

-
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पोAलस अ"ध!क वधा मुLयालय नयंण क!ाचे नांव व दरु Yवनी %मांक (पोल#स (वभाग )
कायालय / पोटे चे नांव

अ.%.

अ"धका-यांचे नाव

1

पोल?स अधीWक, वधा!

ीमती 0नम!लादे वी

2

अपर पो-लस अ=धWक, वधा!

ी =च_मय पंडीत

3

पो-लस उप अ=धWक,वधा! (मु यालय)

4

कायालय
(O)232501 (R)232511

मोबईल
888806551

ी आर जी क"लेकर

(O)232502
(O)232503

9689896308
9370195145

उप Dवभागीय पो-लस अ=धकार?, वधा!

ी माधव पडीले

(O)232504

9404333049

5

उप Dवभागीय पोल?स अ=धकार? आव[

ी ि ह.ि ह.खंडे

(O)07157-222068

9821233406

6

उपDवभागीय पोल?स अ=धकार?, %हंगणघाट

ी डी. एम. को"हे

(O)07153-244258

9923909132

7

उपDवभागीय पोल?स अ=धकार?, पल
ु गाव

ी डी. एम. को"हे

(O)07158-282100

9923909132

8

पोल?स 0नयंZण कW, वधा!

ी एस. पी. पांडे

232500/232520

8378977567

9

िज"हा था0नक गु_हे शाखा, वधा!

ी पी. बी. पोटे

232505

9823305060

10

hाफfक शाखा

ी गरु व

253124

9594997595

11

पो-लस टे शन, वधा!

ी सी. ए. मदने

07152-232506

9922436195

12

पो-लस टे शन रामनगर

ी. ह?. आर. मगर

07152-240494

9823136234

13

पो-लस टे शन सावंगी

ी.एस.बी.शेगावकर

8888875263

14

पो-लस टे शन, सेलू

ी एस. जी. भत
ू े

07152-287870
07155-220233

15

पो-लस टे शन, दे वळी

ी डी. एस. ठाकुर

07158-254133

9823225538

16

पो-लस टे शन, आव[

ी ए. एस. चौधर?

07157-222033

9422891004

17

पो-लस टे शन, आOट?

ी बी. सी. खारतोडे

07156-225633

7798888715

18

पो-लस टे शन, कारं जा

ी आर. ट?. सेटे

07156-245833

9923692507

19

पो-लस टे शन, %हंगणघाट

ी आर. एस. -शरतोडे

07153-244033

9821228187

9923796465
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20

पो-लस टे शन, समुपूर

ी पीय ह?. मुंडे

07151-225433

9970094709

पोल#स (वभागातील उप(वभागनहाय दरु Yवनी %मांक
कायालय / पोटे चे नांव

अ.%.

अ"धका-यांचे नाव

कायालय

मोबईल

पोल#स उप(वभाग वधा
1

07152-232506

पोल?स टे शन, वधा!

ी. सी. ए. मदने पो.0न.

पो-लस टे शन, रामनगर

ी. ह?. आर. मगर पो.0न.

पो-लस टे शन, सावंगी

ी.एस.बी.शेगावकर सह.पो.0न

2

पोल?स टे शन, सेवाqाम

ी.बी.पीदरु कर पो.0न.

0752-260330

9921794794

3

पोल?स टे शन, सेलू

ी. एस. जी. भत
ू े पो.0न.

07155-220233

9923796465

4

पोल?स टे शन, -संद? रे "वे

ी. ह?.डी. काळे पो.0न.

07155-266233

9867112185

5

पोल?स टे शन,दहेगाव

ी.के. आऱ. जयवाल पो.0न.

07155-262233

9028377233

07152-240494
07152-287870

9922436195
9823136234
8888875263

पोल#स उप(वभाग 4हंगणघाट
1

पोल?स टे शन, %हंगणघाट

ी आर. एस. -शरतोडे

07153-244033

9821228187

2

पोल?स टे शन, सम
ु परु

ी पीय ह?. मुंडे

07151-225433

9970094709

3

पोल?स टे शन, वडनेर

ी.जी. के वसेकर .पो.0न.

07153-255833

9822467805

4

पोल?स टे शन, =गरड

ी.बी. डी .मसराम .पो.0न.

07151-236133

8805490934
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पोल#स उप(वभाग, आवa
1

पोल?स टे शन, आव[

ी ए. एस. चौधर?

07157-222033

9422891004

2

पोल?स टे शन, आOट?

ी बी. सी. खारतोडे

07156-225633

7798888715

3

पोल?स टे शन, कारं जा

ी आर. ट?. सेटे

07156-245833

9923692507

4

पोल?स टे शन, तळे गाव

ी.एस. के. च हाण पो.0न.

07156-236833

8805490934

पोल#स उप(वभाग, पुलगाव
1

पोल?स टे शन, पल
ु गाव

ी.एम. पी. बरु ाडे पो.0न.

07158-282033

9923799677

2

पोल?स टे शन, दे वळी

ी डी. एस. ठाकुर

07158-254133

9823225538

3

पोल?स टे शन, अ"ल?परु

ी.Dवजय नाईक स.पो.0न.

07153-253233

8625896642

4

पोल?स टे शन, खंरागणा

ी. ह?. एम. चौधर? स.पो.0न.

07153-235133

9923411547
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पुर)वण गावांची संLया
िज?यातील नद#काठावoरल / पुराचा अतधोका असणा-या गावांची नावे.
अ%.

तहAसल

नद# /नायाचे नाव

1.

वधा!

0नरंक

2.

सेलू

धाम नद#

अतधोका संभवणा-या गावाचे नाव (लोकसंLया)
0नरंक
येळाकेळी -3354/सुकळी बाई -1901/घोराड 5642/कोपरा -1015/चाणकf -1393/खडका -542 /बोर? -1012/मोई 1193 /क_ह? -261/%हंगणी - 5476/सेलू -9737/-शरसम
ु -1110 /बाभुळगाव -314/सुरगाव -1786/वडगाव कला 1387

3.

दे वळी

वधा नद#

वधा नद# -तांभा -1560/अंदोर? -2230/आंजी -1221/नांदगाव-468/सावंगी (ये.)पन
ु व!सन-790/%हवरा का-329/ खडा!-

यशोदा नद#

1231/-शरपुर होरे -1946 / गं◌ज
ु खेडा /पुलगाव-4576/बाभुळगाव बो पुनव!सन-300/कांदेगाव पन
ु व!सन-600 /
कDवटगाव -475/बोपापुर वाणी -766 /आपट? /0नमग हाण /रोहणी /वाघोल? /ब-हाणपरु
यशोदा नद#- बोपापुर द?-684/सोनेगाव बा-1137 %दघी बो-606

4.
5.

6.
7.

4हंगघाट
सम~
ु परु

आवa
आट#

वणा /वधा नद#

%हंगणघाट जुनी वती /का_होल? /काZी /पोट?

पोथरा नाला

पारडी न./कोसुला! लहान कोसुला! मोठा

वणा नद#

वाघसुर -361 /कांढळी - 1901 /कानकाट? -550 /कोर? - 413/सेवा - 451/चाकुर - 465/महागाव - 415 / उमर? 642/ कुला! - 680

नांद /धाम नद#

धानोल? - 396/सावंगी दे -316 /नांा - 434 /आOटा

बोर /पोथरा नद#

डगरगाव -1350

लाल नाला )कप

कोरा - 3173 /पवनगाव -959 /आसोला

वधा नद#

आव[ शहर /रोहणा /पानवाडी / वडाळा / सायखेडा /-शरपुर /सालफळ /माडा! /बहादरपुर /जळगाव /परतोडा /दे ऊरवाडा

बाकळी नद#

/टाकरखेडा /माटोडा /

वधा नद#

बेलोरा बु.-1236 /टे कोडा -1109/वाघोल? -525/-शरसोल? -678/बेलोरा खु.-948/अंतोरा जुना -1475/गोदावर? -153
/माnणकनगर
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8.

कारं जा

बाकडी नद#

=चतरु - 1284/ तळे गाव शा.प.-8000

येलाई नाला

अजीतपुर -625

कार नद#

काकडा - 1064/ परसोडी - 778

िजहयातील पोल#स टे शन4हाय डlयाबाबतची मा4हती.
अ.%.
1

पोल#स टे शन
सेलू

बोट-डगे
31

दरु Yवनी %मांक
07155-220233

2

%हंगणघाट

05

07153-244033

3

वडनेर

05

07153-255833

4

सम
ु परु

02

07151-225433

5

पल
ु गाव

02

07158-282033

6

दे वळी

07

07158-254133

7

खरांगणा

15

07157-235133

8

अ"ल?परु

06

07153-252233

9

आOट?

07

07156-225633

10

आव[

04

07157-222033

एकूण

84
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मसपालन सहकार# संथाची याद# व संपक %मांक
अ.%.

तालक
ु ा

पदा"धकार# व संथेचे नाव

sमणYवनी %मांक

1

राहुल बावणे अMयW आ%दवासी म;स यसाय सहकार? संथा वधा!

9503484888

2

कसनाजी धुव अMयW िजवन Dवकास म;स यसाय सहकार? संथा खैर? कामठu

9637654382

सुधाकर मेाम स=चव, पायल मkछuमार संथा मांडवा

9096860406

पाडुरं ग कुरवाडे अMयW नवयुवक म;स यसाय सहकार? संथा बोरखेडी तलाव

9545767985

3

वधा

1
2

राज -शवरकर अMयW महा;मा म;स यसाय सहकार? संथा झडशी

9923272317

3

संभाजी पारसे अMयW आद!श म;स यसाय सहकार? संथा %हंगणी

8806991315

1

हेमराज कांबळे अMयW गजानन म;स यसाय सहकार? संथा Dपंपळगाव

9623524957

रDवं नागपुरे अMयW सम
ु परु म;स यसाय सहकार? संथा सम
ु परु

9860775153

इसनकर /छZपती भोयर अMयW कोरा म;स यवसाय सहकार? संथा कोरा

9822642906

2

सेलू

सम~
ु परु

3
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4

अशोक रामलाल बव अMयW भोई समाज म;स यसाय सहकार? संथा नंदोर?

9923987188

1

कारं जा

सौ.रजनीताई कडे स=चव कार नद? म;स यसाय सहकार? संथा कारं जा घाडगे

9421727643

2

घाडगे

धनराज बावणे अMयW ीराम बाबा म;स यसाय सहकार? संथा मासोद

9689883909

1
2

बाला भेाई म;सवसाय सहकार? संथा %हंगणघाट
4हंगणघाट

1

9975875578

मागसवग[य म;स यसाय सहकार? संथा %हंगणघाट

9823158036

मनोज संतोषराव चांदरु कर स=चव मागसवग[य Dवशेष घटक मीक म;सयवसाय सह.संथा

9970424200

आव[
2

शरद करलक
ु े स=चव मनोरं जन म;स यसाय सहकार? संथा आव[

9373378022

3

महादे व पाNरसे अMयW Zषी महाराज म;स यसाय सहकार? संथा भादोड

750750874

4

अतल
ु बींड स=चव गती म;स यसाय सहकार? संथा सक
ु ळी

982704382

आवa

1

आट#

शेषराव शा.नांदणे अMयW धरणqत म;स यसाय सहकार? संथा अंतोरा

9766032208

2

आट#

भीमराव गवळी अMयW Zीर;न म;स यसाय सहकार? संथा आOट?

9096206876

1

दे वळी

चंभान -शवरकर अMयW नवभारत म;स यसाय सहकार? संथा खडा!

9975238788
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अlनीशमन वाहन संबध
ं ी ताकाळ उपाययोजना कoरता संपक %मांक.
अ.%.

अlनीशमन वाहन उपल}ध

अ"धकायांचे नाव

वाहन %मांक

ी. जगताप

MH 32-101
MH 31-158

चालकाचे नाव

संपक %मांक

असलेले 4ठकाण
1.

नगरपNरषद वधा! -2

1.आसीफ अल?
2.जावेद अहमद
3.रामभाऊ धान

2.

उ;तम गा" हा भुगाव,
वधा! -1

3.

लॉयडस िटल वधा! -1

4.

नगरपNरषद %हंगणघाट -2

5.

नगरपNरषद आव[ -1

सरु W रWक
7776019155
फायर ट डर
7767019154

ी. गणेश ठाकरे
7588072229
ी.सु0नल आर?कर

07152-101 / 243278
/242646
Jagtap -9922345789

MH 32 Q-682

-

07152-282222 /282219
9545551680

-

-

07152-282222

MH 32 -01

1. महUमद आर?फ
3. कशोर समथ!

8698129183
9326626741
9764741792
07153-246190

1.नरे श आकरे

9921289533

2. =गर?धर डफ
MH 32-108
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2.गजानन वानखेडे

9049698687

07157-224251 /225100
9921289533
07158-283888

6.

नगरपNरषद, पल
ु गाव

6.

CAD PULGAON -2

-

-

07158-282171 /282172

7.

लॅ _को कंपनी वधा! -1

-

-

07152-283715 /240259

01

LIST OF JCB
अ.%.

नांव आFण पता

वाहन %मांक

)कार

1.

ी.केवल सी.भाट?या, दयाल नगर वधा! -9822569808

MH-32/A-7001

JCB

2.

ी.राजेश सराफ, ठाकरे माकट, वधा! - 9422903317

MH-32/A-7464

JCB

3.

ी.सं%दप पनपा-लया, शारदा नगर, वधा!-9371162902

MH-32/A-8400

JCB

4.

ी.जयकाश यादव, गणेश नगर, वधा! -7875781777

MH-32/A-8546

JCB

5.

ी.अDवनाश जयवाल, नागपुर रोड वधा! -9822230982

MH-32/A-9575

JCB
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6.

ी.0नळकंठ तक
ु ाराम सारोकर, सेलू

MH-32/P-1128

JCB

7.

ी.आ-शष शेख, %हंगणी तह.सेलू

MH-32/2786

JCB

8.

ी.धनराज सुभाष उरकुडे, वाड! न.2 हमदापरु तह.सेलू

MH-32/P-2845

JCB

9.

ी.संजय भै यालाल जयवाल रा.-संद? तह.सेलू

MH-32/P-4714

JCB

10.

पन
ु म शरद सावरकर, रा.पल
ु गाव तह.दे वळी-9890137030

MH-32/P2768

JCB

11.

सतीशकुमार शंकरलाल गांधी, रा.पल
ु गाव तह.दे वळी 9923402300

MH-32/P-1809

JCB

12.

मे.भवानीटोन भवानीकृपा गांधी चौक पल
ु गाव -9764024000

MH-32/A-9578

JCB

13.

सौ.0नधी 0नतेशकुमार जैन, मातामं%दर वाड!,%हंगणघाट - 9326300311

MH-32/A-9251

JCB

14.

ं े , यशवंत नगर, %हंगणघाट - 9096966343
ी यशवंत -शद

MH-32/A-9248

JCB

15.

ी Nरतेश सुभाषचंद शमा!, रामनगर वाड! %हंगणघाट -9326800311

MH-32/A-7505

JCB

16.

वयंभू कं_hXशन ा.-ल.%हंगणघाट - 9326800070

MH-32/P -4665

JCB

17.

बजाज मेटल & कंhXशन ो.नंदोर?, तह.सम
ु परू 9011169177

MH-32/P -480

JCB

18.

ी काश yपचंद कटार?या, आव[ - 9422142698

MH-32/A-8333

JCB

19.

सौ.रे खा %दल?प कटार?या, आव[ - 9422140562

MH-32/A-8867

JCB

20.

ी अंकुश अशोक वानखेड,े आव[ - 9503295519

MH-32/P-3217

JCB
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21.

ी संिजव चंपतराव मानकर, रा.तळे गाव, तह.अOट?

MH-32/P-1808

JCB

22.

ी संजय सातपत
ु े, कारं जा - 9637758586

MH-32/A-9555

JCB

23.

ी सतीश भांगे, कारं जा - 9764947016

MH-32/P-3175

JCB

24.

ी अंकुश दया!परु कर, कारं जा - 9423420509

MH-32/P-4039

JCB

25.

ओNरयंट hXचरल इंजी.ा.-ल. कारं जा - 976446414

MH-32/A-7637

JCB

िजहयातील मोठे जलाशयाचे नांव व साठवणक
ु !मता

अ.%.

जलाशयाचे नाव

पुण संचय पातळी
Aमटर

1
1

2
बोर क"प

3
330.400

2

धाम क"प

3

पोथरा क"प

पाuयाचासाठा द.ल.घ.मी
संथतीत साठा

उपय>
ु त साठा

एकुण साठा

द.ल.घ.मी

द.ल.घ.मी

द.ल.घ.मी

4
11.330

5
123.212

6

328.600

9.950

59.485

69.435

229.400

3.700

34.720

38.420

134.542
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4

पंचधारा क"प

305.500

0.930

8.750

9.680

5

डगरगांव क"प

297.950

0.370

4.440

4.810

6

मदन क"प

329.900

0.900

10.560

11.460

7

मदन उ_नई धरण

273.650

1.020

2.700

3.720

8

लाल नाला

234.150

1.902

27.613

29.515

9

नांद क"प

247.000

9.000

53.182

62.182

10

वडगांव क"प

255.100

16.600

134.896

151.496

11

उMव! वधा! धरण

342.500

114.220

564.050

678.270

12

वधा! कार नद? क"प

432.650

4.900

21.062

25.962

13

0नUन वधा!

283.800

36.470

216.870

253.340

14

बबळा क"प

269.500

19.400

302.670

322.070

15

सुकळी लघु क"प

286.150

1.650

10.270

11.920

िजहयातील मोठे जलाशयाचे नांव व संपक अ"धकार# / साठवणक
ु !मता
(वभाग :- कायकार# अAभयंता , वधा पाटबंधारे (वभाग वधा

अ.%.

1
1

जलाशयाचे नाव

2
बोर क"प

अ"धकायाचे नाव व पदनाम

3
1.ी आर.यु.भालेराव,उप Dवभागीय अ-भयंता,
पाटबंधारे उपDवभाग, सेलू

पण
ु  संचय

धरणथळावर#ल

पातळी

दरु Yवनी

मोबाईल

4
07155-221378

5
9175357065

6
330.400

9766325113
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2.ी ए बी झाडे, शाखा अ-भयंता
2

धाम क"प

1.ी आर जे राणा, उपDवभागीय अ-भयंता, धाम
उ_नई,Dपपर? वधा!

3

पोथरा क"प

9970682872

328.600

07152-240549

2.ी एस आर नाईकवाड, शाखा अ-भयंता

7709908649

1.ी एस.के.अqवाल, उपDवभागीय अ-भयंता

9730028564

229.400

मMयम क"प,उपDवभाग,%हंगणघाट
2.ी एस आर पानवटकर, क0नOठ अ-भयंता

8007739607

4

पंचधारा क"प

ी ए बी झाडे, शाखा अ-भयंता

9766325113

305.500

5

डगरगांव क"प

ी ए बी झाडे, शाखा अ-भयंता

9766325113

297.950

6

मदन क"प

ी.बी.एन धनDवज , शाखा अ-भयंता

07152-243586

9975323114

329.900

7

मदन उ_नई धरण

ी 0नमजे, शाखा अ-भयंता

07152-243586

9422144053

273.650

लाल नाला

ी वमा!,उप Dव.अ-भ.

07152-243586

9527011239

ी एस के मळ
ु े , क.अ-भ.

07152-243586

9158169553

8

9

नांद क"प

ी खंगार, शा.अ.

07153-244552

9766455534

10

वडगांव क"प

ीमती पाट?ल उप Dव अ-भ

0712-2423234

7588875584

ी ि ह के पा%टल, शा.अ

0712-2423234

9960470675

ी शीरपुरकर शा.अ.

07228-200500
07228-200600

9421771129

11

उMव! वधा! धरण

ी.स0तश च हाण शा.अ.

12

वधा! कार नद?

8419997027

ी. साने शा.अ.

7798103302
07156-245874

247.000
255.100

8007774136

ी. Dवर  आंधळे शा.अ.
ी पी बी Dपसे, शा.अ

234.150

9881815461

342.500

432.650
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13

क"प

ी. बाजारे शा.अ.

0नUन वधा! क"प

ी पी ह? पांढरे , शा.अ

07157-223418

9970142328
9404375386

283.800

धनोडी
14

बबळा क"प

ी ए एन जगताप, शा.अ.

07203-202615

9422165873

269.500

15

सुकळी लघु क"प ी डी.ि ह.मक
ु दाम, शा.अ.

07152-243586

9975445825

286.150

वधा िजहयातील वैpयxकय अ"धकायांची मा4हती तसेच वैpयxकय सु(वधाबाबत महवाचे दरु Yवनी %मांक.

अ.%.

अ"धकार#

कायालयीन दरु Yवनी %मांक

sमणYवनी %मांक

1.

डॉ.डी जी च हाण िज"हा आरोdय अ=धकार?

07152-241959

7276560703

2.

डॉ.अजय डवले अ0त. िज"हा आरोdय अ=धकार?

07152-241959

9823405675
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3.

डॉ.Dप.आर.धाकटे िज"हा %हवताप अ=धकार?

07152-242960

9822857968

4.

डॉ Dप.आर.धाकटे साथरोग वैeयकय अ=धकार?

07152-241959

9822857968

5.

ी एस डa"यू तेलतंब
ु डे आरोdय सहा यक

07152-241959

9767628497

6.

ी. राज गवलप (माता बाल संगोपन अ=धकार?)

9420683658

तालक
ु ा आरोlय अ"धकार# यांची मा4हती तसेच वैpयxकय सु(वधाबाबत महवाचे दरु Yवनी %मांक.

अ.%.

अ"धकार#

कायालयीन दरु Yवनी %मांक

sमणYवनी %मांक
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1.

डॉ. माधुर? %दघीकर वधा!

07152-253114

9767443742

2.

डॉ.Dवण धमाणे सेलू

07155-221415

7722032225

3.

डॉ.रघDु वर-संह %ददावत दे वळी

07158-254219

9422844181

4.

डॉ.सं=गता झोपाटे आव[

07157-225281

9422840461

5.

डॉ.एस.एस.रं गार? आOट?

07156-225999

9422912298

6.

डॉ.Dवण पडवे कारं जा

07156-245500

9923780007

7.

डॉ.भाकर नाईक सम
ु परु

07151-225183

8805001552

8.

डॉ.भाकर नाईक %हंगणघाट

07153-249165

8805001552

)ाथAमक आरोlय कy~ तरावर#ल वैpयxकय पथकाबाबत मा4हती.
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अ

तालक
ु ा

)ा.आरोlय कy~

जबाबदार अ"धकार#

%

1

2.

3.

वधा

सेलू

दे वळी

कायायीनी

sमणYवनी

जबाबदार आरोlय

sमणYवनी

वाहन %मांक

दरु Yवनी %मांक

%मांक

सहायक

%मांक

(lणवाह#का)

आंजी

डॉ.भारती बहादरु े

07152-263287

9423619960

ी.पी.ट?.काळे

9850784078

MH32-G92

वायफड

डॉ.Dवण इरपाते

07152-285169

8605158218

ी.सरु े श परतेकf

9890213992

MH32-G94

तळे गाव टा

डॉ.सव
ु ण!लता खोागडे

07152-286135

8605989221

ी.नारायण कोकाटे

9637654068

MH32-G125

खरांगणा गोडे

डॉ.सोनल चामटकर

07152-201460

8149982311

ी. ह?. एन. केवटे

9049723443

MH12-AH6448

हमदापूर

डॉ.yपेश भांगे

07155-264345

9028622687

ी.धनrयाम िजवतोडे

9094473885

MH31CQ6541

झडशी

डॉ.रDवं दे वगडे

07155-274118

7720838395

ी.िज.सी.धानकुटे

9673452190

MH31-CQ6542

सालई कला

डॉ.अरDवंद डोळसकर

07155-265248

8806380258

ी.सुरेश चलाख

8690422001

MH31-CQ6351

दहेगाव गो

डॉ.शांत वाडीभमे

07155-263011

9850602467

ी.बोकडे

9766772494

MH32-G126

-संद? रे "वे

डॉ.व-शम कुरे शी

07155-266488

9421727417

ं े
ी िजत  -शद

9604701851

MH32-G93

गौळ

डॉ.डी, ह?.को"हटकर

07158-203282

7028430930

ी संजय डगवार

9767764251

MH32-127

=गरोल?

डॉ.संजय दाढे

07158-258623

9552878306

ी मह  भमे

9503955247

MH31-CQ6568

Dवजयगोपाल

डॉ.संघष! राठोड

07158-255978

9503343579

ी संजय परतेकf

8007743874

MH32-G107

नाचणगाव

डॉ.Dवrवदश!नी यादव

07158-282329

9665601224

ी शांत आदमणे

9823419944

MH31-CQ6567
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4.

5.

6.

7.

8.

आवa

आट#

कारं जा

सम~
ु परू

4हंगणघाट

दे वळी

डॉ.मुलचंद गेडाम

07158-254663

9970224944

ी मोद धुडे

9421815687

MH32-G76

रोहणा

डॉ.अ-मत वडुलकर

07157-230226

9013661879

ी पी. बी. गुoता

9828153756

MH12-AH6438

जळगाव

डॉ.आर. के. होले

07157-200559

7020562712

ी आर.ट?.बडे

9764988951

MH32-G106

खरांगना मो

डॉ.रॉबन कांबळे

07157-235130

9503655614

ी ड.बी. अडसड

9921345017

MH32-G102

आOट?

डॉ.सुरेश रं गार?

07156-225654

9422912298

ी वांगे

9730335608

MH32-G75

साहुर

डॉ.भागवत राऊत

07156-231000

9527409814

ी अशोक मांढळे

9403626909

MH31-CQ6569

सारवाडी

डॉ.आर.एम.पाटे कर

07156-203518

9423420851

ी खंडार

9464282036

MH31-CQ6543

क_नमवार qाम

डॉ.मदन चाफे

07156-251132

8888000266

ी अyण खरबडे

8823733388

MH32-G129

नंदोर?

डॉ.रं जना गज-भये

07151-233390

9765800745

ी %दपक मेाम

9975477531

MH31-CQ6587

मांडगाव

डॉ.वैशाल? पारकर

07151-235239

9881395760

ी अशोक भज
ु ाडे

9860605182

MH12-AH6429

=गरड

डॉ.सारं ग गायकवाड

07151-236135

9970978829

ी सी.चंदनखेडे

9689255095

MH32-G130

अ"ल?परू

डॉ.0नतेश आZाम

07153-253555

9423420829

ी आर.एन.ठाकरे

9923729105

MH31-CQ6584

कानगाव

डॉ.आर एम आकोडे

07153-251440

9922186062

ी काश जुमनकर

7350194241

MH31-CQ6585

बरु कुनी

डॉ.शोभा लांजेवार

07153-254125

9766313735

ी मोहन आगलावे

9860119648

MH32-G128

आपतकाल#न पoरथतीत काय करणा-या गह
ृ र!क दलाची िजहातर#य चमुची मा4हती.
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अ.%.

अ"धकार#/होमगाडचे नाव

सनद %मांक
23

पद

पथक

चमु मुख

वधा!

sमणYवनी %मांक
9823359041

1

ी.सुरेश एस.दब
ु े

2

ी.%दपेश ह?.जवादे

13

काया!लय 0त0नधी

मु यालय

9767881089

3

ी.रामचं डी.0नवलकर

25

उपमुख

वधा!

9822776855

4

ी.चंकांत पी.Dपंजरकर

249

मदत0नस

वधा!

-

5

ी.0नतीन पी.शडे

133

मदत0नस

वधा!

9960752987

6

ी.चेतन ह?.सातपत
ु े

26

मदत0नस

वधा!

7774890418

7

ी.राजु के.गुरनल
ु े

194

मदत0नस

वधा!

8308200956

8

ी.नारायण आर.शX
ु ला

90

मदत0नस

वधा!

9960900787

9

ी.हर?शचं डी.शडे

1222

मदत0नस

वधा!

8485015735

10

ी.उमेश सी.झाबरे

154

मदत0नस

वधा!

9049506439

11

ी.सुभाष डी.कांबळे

1239

मदत0नस

वधा!

7066117052

12

ी.अमर डी.नागरे

129

मदत0नस

वधा!

9421090607

13

ी.सु-मत एन.शामडीवाल

263

मदत0नस

वधा!

8421590227

14

ी.योगेश आर.भोयर

190

मदत0नस

वधा!

8888465624

15

ी.शैलेश एस.खापडे

71

मदत0नस

वधा!

9960444982

16

ी.-मल?ंद एच.मुरारकर

162

मदत0नस

वधा!

8623884914

17

ी.खेमचंद एन.छगनकर

164

मदत0नस

वधा!

8007122009

18

ी.DवXकf एम.ीरामे

96

मदत0नस

वधा!

9665001351

िजहयातील पोहणा-या होमगाड जवानांची मा4हती.
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अ.%.

होमगाड जवानाचे नाव

सनद %.

पथक

sमणYवनी %मांक

तहAसल वधा
1

ी.सुरेश एस.दध
ु े

23

2

ी.रामचं ङ 0नवालकर

25

वधा!

9822776859

3

ी.चंकात पी. Dपजरकर

249

वधा!

9558612286

4

ी.गजानन आर.ससाणे

127

वधा!

9923860645

5

ी.गणेश एम.तळ
ु सकर

158

वधा!

7385408531

6

ी.अ-मत एस.0तमांडे

266

वधा!

8308901560

7

ी.खेमचंद छगणकर

164

वधा!

8007122009

8

ी.DवXकf ए.ीरामे

96

वधा!

9665001351

9

ी.सभ
ु ाष डी.कांबळे

1229

वधा!

9970030242

10

ी.ल-लत आर.गरु नल
ु े

139

वधा!

9673179912

11

ी.अमर डी.नागरे

129

वधा!

9421090607

12

ी.राहुल पी.वंजार?

123

वधा!

9822641120

13

ी.सु-मत एन.शामडीवाल

263

वधा!

8421590227

1

ी.संजय ए रघाटाटे

922

सेलू

2

ी.हर?भाऊ एस.धगडे

924

सेलू

ी.मारोती जी.हे डाऊ

906

सेलू

ी.अ0नल एम.रं गार?

862

सेलू

5

ी.ओमकाश %ट.जातपेले

977

सेलू

6

ी.रDवं बी.वानखेडे

884

सेलू

7

ी.राहुल एन.नेहारे

925

सेलू

ी.अंगद एस.काळसप

930

सेलू

वधा!

9823359041

तहAसल सेलू

3
4

8

9860776303

9860776303
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9

ी.रजत एन.0त"ल?खेडे

883

सेलू

10

ी.vानेrवर आर.तेलरांधे

967

सेलू

11

ी.रोशन ह?.सीाम

929

सेलू

1

ी.राज डी.बजाईत

938

-संद? तह.सेलू

2

ी.सरु े श बी.शेे

923

-संद? तह.सेलू

3

ी.गुणवंत ह?.करनाके

863

-संद? तह.सेलू

4

ी.अमोल बी.मसराम

865

-संद? तह.सेलू

1

ी.राहुल एस.मडावी

825

दहेगाव तह.सेलू

2

ी.रोशन एस.गाठे

826

दहेगाव तह.सेलू

3

ी.म0नश पी.थल
ु

828

दहेगाव तह.सेलू

4

ी.सु0नल बी.बावणे

838

दहेगाव तह.सेलू

ी.अनुप एस.म_ने

894

दहेगाव तह.सेलू

ी.0नलेश िज.कांबळे

213

दहेगाव तह.सेलू

7

ी.राज ह?.नवथळकर

843

दे वळी

8

ी.संजय एस.गायकवाड

919

दे वळी

9

ी.%दपक एस.भरणे

821

दे वळी

10

ी.दे वीदास एम.कुमरे

984

दे वळी

1

ी.नामदे व डी.खानजोडे

947

पल
ु गाव तह.दे वळी

2

ी.कैलास के.च हाण

801

पल
ु गाव तह.दे वळी

3

ी.मोहन जी.पार?से

804

पल
ु गाव तह.दे वळी

4

ी.स=चन एस.कांबळे

819

पल
ु गाव तह.दे वळी

5
6

8055787447
9921236580

9881554647

9881554647

तहAसल दे वळी

9060300980

9637140462
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5

ी.Dप.एम.च हाण

869

1

ी.सागर ि ह.थेरे

498

आव[

9975897834

2

ी.%दवाकर बी.नाखले

452

आव[

9405234949

3

ी.संघपाल डी.ढानके

532

आव[

99923430742

4

ी.हष!ल पी.Dवटोले

1285

आव[

7385422553

5

ी.आकाश आर.पवार

1283

आव[

8626046815

6

ी.सं%दप डी.चौकडे

432

आव[

9970732412

7

ी.मो.इजाज मो.इकबाल

411

आव[

9552986188

8

ी.स=चन एस.खंडारे

537

आव[

9464771241

9

ी.स0तश एम.करनाके

1281

आव[

9765994884

10

ी.मो.बलाल मो.ई%स

535

आव[

9966730387

11

ी.महेश एन.बोरकर

521

आव[

8698102704

12

ी.Dवलास ह?.कालोरकर

418

आव[

7304014552

13

ी.0नतेश आर.दरोई

509

आव[

9730613208

14

ी.गौतम जी.वास0नक

457

आव[

9545987342

15

ी.अमर एम.बडघरे

483

आव[

9766079915

1

ी.Dवलास एच.थोरात

478

तळे गाव तह.आव[

9767986055

2

ी.काश ह?.मोरे केर

479

तळे गाव तह.आव[

800774794

3

ी.स0ु नल एम.ज_
ु नारे

442

तळे गाव तह.आव[

9673942469

4

ी.पंजाब एम.कुकडे

444

तळे गाव तह.आव[

9604245351

5

ी.ीकांत एस.नागोसे

1291

तळे गाव तह.आव[

9449898054

6

ी.शहyख पठाण

1297

तळे गाव तह.आव[

97659926909

7

ी.yपेश डी.तायवाडे

467

तळे गाव तह.आव[

9923804588

8

ी.काशीनाथ सी.च हाण

529

तळे गाव तह.आव[

7774880837

9

ी.संजय आर.मेहरे

475

तळे गाव तह.आव[

9623753329

पल
ु गाव तह.दे वळी
तहAसल आवa
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10

ी.अंकुश ह?.गहूकर

540

तळे गाव तह.आव[

9630599447

1

ी.सत-श जी.गोमासे

1168

खरांगणा तह.आव[

8956738148

2

ी.Dवजय ए खांडक
े र

1138

खरांगणा तह.आव[

9764296115

3

ी.सं%दप एन अवथळे

1174

खरांगणा तह.आव[

9765084041

4

ी.-सMदाथ! डी.चंहादे

1153

खरांगणा तह.आव[

9637162590

5

ी.अंकुश यु.झोड

1173

खरांगणा तह.आव[

9763598159

6

ी.सभ
ु ाष ए खडसे

1139

खरांगणा तह.आव[

9637655910

7

ी.-ललाधर बी.गळहाट

1116

खरांगणा तह.आव[

9159486540

8

ी.राजु ए काळे

1149

खरांगणा तह.आव[

9096537910

9

ी.अ0नल आर.रे डके

1146

खरांगणा तह.आव[

9764099391

10

ी.सु0नल.एन.पाचंगे

1177

खरांगणा तह.आव[

9764227257

11

ी.%दनेश एस.तराळे

1178

खरांगणा तह.आव[

9673449099

12

ी.Dवण ि ह.गुडवार

1114

खरांगणा तह.आव[

8007651595

13

ी.गजानन ह?.सावरकर

1161

खरांगणा तह.आव[

7767991009

14

ी.शुभम आर.तीवार?

1160

खरांगणा तह.आव[

9665203450

15

ी.0न0तन आर.दे ऊळकर

1162

खरांगणा तह.आव[

9657887049

1

ी.राज पी.ढबाले

1165

कारं जा

9158294665

2

ी.घनrयाम ए.बाNरंगे

1188

कारं जा

9823727604

3

ी.अमोल पी.भांगे

1134

कारं जा

9823667944

4

ी.मनोज ह?.चाफले

1187

कारं जा

7385233682

5

ी.मुकेश एम.रे वतकर

1175

कारं जा

9765262607

6

ी.चंकांत पी.सातपरु े

1189

कारं जा

9595157202

7

ी.%दप पी.ढबाले

1124

कारं जा

9423419808

8

ी.तक
ु ाराम के.-शरपुरकर

1163

कारं जा

9765924878

9

ी.जगन एम.इरपाते

1194

कारं जा

8600167458

तहAसल कारं जा
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10

1142

ी.गोपाल ह?.चाफले

कारं जा

9960027742

महारा राIय (वpयुत (वतरण
कंपनी मया4दत यांचे नैस"गक आपती नवारणाथ नोडल अ"धकार# यांची मा4हती.
अ..

काया!लयाचे नाव

सं व सु Dवभाग काया!लय, महाराOh राiय Dवeयुत Dवतरण
कपंनी मया!%दत, बोरगाव नाका वधा!

1

Dवभाग / मंडळ मुखाचे नाव

ी.एस %ट दे शपांडे
अ=धWक अ-भंयता सं व सु Dवभाग महाराOh राiय
Dवeयुत Dवतरण कपंनी मया!%दत वधा!
7875761026 8652149245

2

नैस=ग!क आप;ती 0नवारणाथ! नोडल अ=धकार? यांचे

ी.सी एन सदावत[ (भार?)

नाव व पदनाम

काय!कार? अ-भंयता (.) सं व सु Dवभाग महाराOh राiय
Dवeयुत Dवतरण कपंनी मया!%दत, वधा!

3

नैस=ग!क आप;ती 0नवारणाथ! नोडल अ=धकार? यांचे

07152-243039 (का.)

मणMवनी . व काया!लयीन दरु Mवनी .

7875761027 /7875761078
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महारा राIय (वpयुत (वतरण कंपनी मया4दत यांचे नैस"गक आपती नवारणाथ उप(वभागतरावतील अ"धकार# यांची मा4हती.
उप(वभाग-4हंगणघाट
अ..

काय!कार? अ-भंयता

मणMवनी मांक

1

%हंगणघाट उपDवभाग

7875761498

2

उप काय!कार? अ-भंयता शहर उप Dवभाग

7875761395

3

सहा.अ-भंयता qामीण - 1 उप Dवभाग

7875761400

4

सहा.अ-भंयता qामीण - 2 उप Dवभाग

77875761399

5

सहा.अ-भंयता उप Dवभाग

7875761496

अ..

Dवज Dवतरण क

मणMवनी मांक

1

4हंगणघाट शहर -1

7874761514

2

%हंगणघाट शहर -2

7875761515

3

%हंगणघाट शहर -3

7875761516

5

%हंगणघाट qामीण

7875761513

6

अ"ल?परु

7875761525

7

कानगाव

7878129871

8

पोहणा (Dपपर?)

7875761527

9

सम~
ु परु (शहर)

7875761510

10

नंदोर#

7875761509

11

"गरड

7875761507
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12

जाम

7875761508

13

मांडगाव

7875761526

उप(वभाग-आवa
अ..

काय!कार? अ-भंयता

मणMवनी मांक

1

आव[ उपDवभाग

7875761035

2

उप काय!कार? अ-भंयता

7875761446

3

सहा.अ-भंयता आOट?

7875761447

5

सहा.अ-भंयता कारं जा

7875761448

6

सहा.अ-भंयता खंरागणा

7875761450

7

सहा.अ-भंयता पल
ु गाव

7875761449

अ..

Dवज Dवतरण क

मणMवनी मांक

1

आवa शहर -1

7874761460

2

आव[ qामीण-1

7875761461

3

आव[ qामीण-2

7875761459

5

वध!मनेर?

7875758041

6

रोहणा

7875758041

7

खब
ु गाव

7875761487

8

आट# शहर-1

7875761456

9

आOट? qामीण-1

7875761462
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10

साहुर

7875758043

11

तळे गाव

7875761480

12

अंतोरा

7875761489

13

कारं जा-1

7875761464

14

कारं जा-2

7875761465

15

ठाणेगाव

7875761467

16

सारवाडी

7875761466

17

क_नमवारqाम

7875761463

18

खंरागणा-1

7875761472

19

खंरगणा-2

7875761492

20

Dपंपळखट
ु ा

7875761493

21

वाढोणा

7875758044

22

पल
ु गाव शहर-1

7875761475

23

पल
ु गाव शहर-2

7875761476

24

पल
ु गाव qामीण

7875761474

25

नाचणगाव

7875761473

26

Dवजयगोपाल

7875761478

27

Dवyळ

7875761777
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\

उप(वभाग-वधा
अ..

काय!कार? अ-भंयता

मणMवनी मांक

1

वधा! Dवभाग

7875761028

2

उप काय!कार? अ-भंयता वधा! शहर

7875761395

3

सहा.अ-भंयता वधा! qामीण-1

7875761400

5

सहा.अ-भंयता वधा! qामीण-2

7875761399

6

सहा.अ-भंयता सेलू उपDवभाग

7875761398

7

सहा.अ-भंयता दे वळी

7875761397

अ..

Dवज Dवतरण क

मणMवनी मांक

1

वधा शहर -1

7874761429

2

वधा! शहर -2

7875761430

3

वधा! शहर-3

7875761431

5

वधा! शहर-4

7875761432

6

वधा! शहर-5

7875761433

7

वधा! शहर-6

7875761410

8

वधा! शहर-7

7875761435
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9

वधा! qामीण-1

7875761421

10

सेवाqाम-1

7875761419

11

सेवाqाम-2

7875761432

12

खंरागणा गो.

7875761439

13

तळे गाव टा.

7875761442

14

सालोड

7875761417

15

वधा! qामीण-2

7875761426

16

आंजी-1

7875761437

17

Dपपर?

7875761415

18

येळाकेळी

7875114720

19

सेलू शहर

7875761418

20

%हंगणी

7875761413

21

-संद? रे "वे

7875761420

22

रे हकf

7875761423

23

पवनार

7875761440

24

केळझर

7875761414

25

घोराड

7875761411

26

दे वळी शहर

7875761418

27

दे वळी qामीण

7875761409

28

-भडी

7875761438
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29

वायगाव

7875761443

30

=गरोल?

7875761412

वधा िजहा शोध व बचाव पथक
अ) पथक )मख
ु

-

ी. क"लेकर (िज"हा समादे शक होमगाड!, वधा!.) 232505 9765942771.

आ) पथक उप)मख
ु –

डॉ. पy
ु षो;तम मडावी (िज"हा श"य =चक;सक,वधा!)243895 8805771201.

इ) कायकार# गट गट – १ अिlनशमन दल.
१) ी. संजय गोवामी.

फायरमन.

२) ी. संतोष मरकवाडे.

फायरमन.

३) ी. 0नरं जन तामगाडगे.

.फायरमन.

४) ी. -भमराव येडमे.

.फायरमन.

५) ी. सेवक लोहवे.

.फायरमन.

६) ी. राजेश तांबक
े र.

.फायरमन.

७) ी. सज
ु ात अल?.

.फायरमन.

८) ी. रामभाऊ धाने.

.फायरमन.

गट – २ नागर# संर!ण व गह
ृ संर!ण दल.
१) ी. सुरेश एस. दब
ु े.

चमु मख
ु . 9823359041.

२) ी. रामचं 0नवलकर.

चमउ
ु पमख
ु . 9822776855.

३) ी. चंकांत Dपंजरकर.

मदतनीस.

४) ी. 0नतीन शड.े

मदतनीस. 9960752987.
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५) ी. चेतन सातपत
ु े.

मदतनीस. 7774890418.

६) ी. नारायण शX
ु ला.

मदतनीस. 9960900787.

७) ी. हNरशचं शड.े

मदतनीस. 8485015735.

८) ी. उमेश झांबरे .

मदतनीस. 9049506439.

गट – २ पोAलस दल.
१) ी. शेख.

पो.उप.0नNरWक. 9422844822.

२) ी. अDवनाश थोरात.

पो.-शपाई.

78756552558.

३) ी. स0तश जामनकर.

पो.-शपाई.

9011617377.

४) ी. काश सानप.

पो.-शपाई.

9552094258.

५) ीमती सरु े खा ठाकरे .

म.आर.सी.पी.

9637380919.

६) ीमती ीती च_ने.

म.आर.सी.पी.

8007667500.

७) ीमती कोमल कापटे .

म.आर.सी.पी.

7758984478.

ई) तांक सहाय गट.
१) मा%हती तंZv.

ी. जयंत बोराडे. (सह.िज.सु.व Dवvान अ=धकार?,वधा!.)

२) जनसंपक! तv.

ीमती म0नषा साळवे.(िज"हा मा%हती अ=धकार?,वधा!.) 8793504687.

३) अ-भयंते.

ी. Dवकास एस. मह"ले.(सह.अ-भयंता, MSEB,वधा!.) 7875761435.
ी. एस.एस.झाडे. (शाखा अ-भ.साव!.बां.Dवभाग)

४) वैeयकय अ=धकार?.

ी. अजय डवले. (अ0त.िज.अरोdय अ=ध.) 9823405675.

५) वैeयकय सह.पy
ु ष.

डॉ.Dवण धमाणे. (तालक
ु ा आरोdय अ=ध.सेल)ु 7722032225.

६) वैeयकय सह.िZ.

डॉ.माधुर? %दघीकर. (तालुका आरोdय अ=ध.वधा!) 9767443743.

उ) )शासxकय सह.गट.
१) शासन अ=धकार?.

0नवासी उप िज"हा=धकार?, वधा!.
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२) काया!लयीन कम!चार?.

१.अ वल करकुन, नैस=ग!क आप;ती शाखा.
२.िज"हा आप;ती यवथापन अ=धकार?,वधा!.

आवाहन
वNरलमाणे DवDवध शासकfय आnण 0नमशासकfय यंZणांकडे पुर व इतर आप;ती

यवथापन आnण 0नयोजन

संदभा!तील कामे सोपDवmयात आल? असन
ु , सुyवातीस नमुद केलेले उ%Oट साMय करmयासाठu सामु%हक पणे य;नांची
आवrयXता आहे .
िज"Kयातील सव! शासकय Dवभागातील अ=धकार? यांना दन
! ळ
े मु यालया
ु कालाव=धत पुणव
ु ते सoट बर या मा_सन
मMये उपिथत रहावे व अपवादा;मक पNरिथतीत म यालय सोडावयाचे झा"यास आप"या Dवभाग मख
ु ांना व Dवभागमख
ु
यांनी िज"हा=धकार? यांना मु यालय सोडmयापुव[ लेखी कळDवmयाची दWता Vयावी. तसेच, ;यांkया गैरहजर?kया काळामMये
;यांची कामे पार पाडmयाकर?ता जबाबदार अ=धकार? यांचे कडे जबाबदार? सोपवन
ु ;यांचे नाव व संपक! मांक कळवावेत.
पुर पNरिथती कंवा अ_य कारची आप;ती उlव"यास िजDवतहाणी होऊ नये तसेच, Dव;तीय हणीचे माण कमीत
कमी असावे व परु व अ_य आप;ती qत नागNरकांना मदत व आधार दे उन ;यांचे िजवन पव
! त करmयास मदत करणे या
ु व
िOटने शासनाने सामु%हकपणे य;न करणे आवrयक आहे . या साठu सव! शासकय Dवभागांचे अ=धकार? व कम!चार? यांनी
सामािजक कत! य भावनेने व सामािजक जाnणव ठे ऊन आपले कत! य मनोपव
! पार पाडावे, असे आवाहन मी िज"हा=धकार?,
ु क
वधा! आपणांस कNरत आहोत.
ध_यवाद !!!
वधा!.
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%दनांक :िजहा"धकार#,वधा.
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