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उदुंबरावती हे अमरावतीचे �ाचीन व मुळ नाव, औदुंबर वृ�ां�ा साि��ात वस�ामुळे या व�ीस 

‘उदुंबरावतीʼ हे नाव िमळाले. यापासून ‘उमरावतीʼ हा �ाकृत श� िनमा�ण होऊन पुढे बोलीभाषेत ‘उमरावतीʼ 

असा उ�ार होऊ लागला. ि�टीशां�ा काळात ‘उमरावतीʼचे अमरावती झाले.

अमरावती चे �थान �ापारी मागा�वर अस�ामुळे अठरा�ा शतका�ा शेवटी �ापाराची झपा�ाने वाढ झाली. 

सधन शहरात अमरावतीची गणना होऊ लागली. �ामुळे ठग व प�ढा�यांचा उप�व सु� झाला. �णून िनजाम 

शासनाने संर�णाथ� १८०४ साली परकोट बांध�ास सु�वात केली. १८२१ साली परकोटाचे काम पूण� झाले. या 

परकोटास नागपुरी गेट, जवाहर गेट, अंबागेट, खोलापुरी गेट, महाजन गेट अशी पाच महा�ारे असून चार 

�खड�ा आहेत. एकोणिवसा�ा शतका�ा पूवा�धा�त येथे िनजामाचे रा� होते. �ामुळे �ापा�याची वाढ झाली. 

१८५३ म�े िनजामांने हा भाग कजा�पोटी इं�जास सोडून िदला.

इं�ज राजवटीत िवशेषत: इ. स.१८५९ ते १९७१ या काळात सव�च ��ीने अमरावतीची भरभराट झाली. १८७१ 

साली येथे रे�े माग� सु� होऊन मंुबई-कलक�ा रे�ेमागा�स हे शहर जोडले गेले. इ. स. १८६८ म�े येथे 

पिहली बँक सु� झाली. १८७० म�े वालकट िजिनंग व �ेिसंग फॅ�री सु� झाली. १८६६ म�े िश�ण खाते 

सु� झाले. १८६८ म�े टाऊन �ुिनसीपल किमटी व १८९९ म�े कॅ� मुिनिसपल किमटीची �थापना झाली. 

�ातं�ो�र काळात १९४९ म�े दो�ी �ुिनसीपल किम�ा एक क�न शहर �ुिनसीपल किमटीची �थापना 

झाली. 

१५ ऑग� १९८३ ला महानगरपािलकेची �थापना झाली. यात पूव�चे अमरावती व बडनेरा महानगरपािलका �े� 

तथा सतरा महसुल खे�ांचा समावेश कर�ात आला. आज�ा अमरावती महानगरपािलकेचे �े� १२१.६५ 

चौरस िकलोमीटर आहे. सन २०११ ची लोकसं�ा सहा लाख ४६ हजार ८०१ ऐवढी आहे. मनपा �े�ाम�े 

मनपा�ा ता�ातील ८६५.८८५ िकलोमीटर र�ाची लांबी आहे. याम�े खडीचे, डांबरीकरण व िसम�ट र�े 

आहेत.

�शासकीय काम कर�ा�ा ��ीने अमरावती महानगरपािलकेचे पाच िवभाग (झोन) आहेत. ��ेक 

�शासकीय िवभागाचे कामकाज सहा�क आयु� दजा�चा अिधकारी पाहतो. �शासकीय �भाग �. एक, दोन, 

तीन, चार, पाच, ला आपातकालीन क� �थापन कर�ात येतो. 

अमरावती मनपा �े�ात १३ मोठे नाले व १७ छोटे नाले आहेत. �ापैकी अंबा नाला व दलेलपुरी नाला यांना 

जा� �माणात पूर येतो. �ा��ीने या ना�ां�ा दो�ी बाजंू�ा व�ांना वेळोवेळी सूचना दे�ात येतात व 

मनपा शाळा आ�य�थान �णून दे�ात येतात. तसेच शासन िनण�या�माणे महानगरपािलकेला �ादेिशक 

आप�ी �व�थापन क� � �थापन कर�ात आले आहे. शासन िनण�या�माणे िव�हानी व �ाण हानी 

टाळ�ासाठी मनपा अिधकारी कम�चारी सद� व वेळ�संगी सामािजक सं�था यांचा सम�य साध�ासाठी 

एस.ओ.पी. �णाली �थािपत केली आहे. 

डॉ. �वीण आ�ीकर

आयु� 

अमरावती महानगरपािलका 
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 अमरावती िज��ाम�े साधारणतः  जुन मिह�ा�ा पिह�ा आठव�ात पज��मानास सु�वात होते व 

सदरचा पावसाळी मौसम साधारणत: जुन ते ऑ�ोबर या कालावधीत काय�रत राहतो. या कालावधीत 

अितवृ�ीमुळे उद् भवणा�या नैसिग�क आप�ी�ा िनवारणाथ� अमरावती महानगरपािलके�ा ह�ीम�े 

महापािलकेची यं�णाअसणे आव�क आहे. यावष� पावसाळा जून पूव�च सु� होणार अस�ाचे स�ा�ा 

पावसाळी मोसमाव�न िदसून येते. मोसमी पावसाळी हंगामाम�े होणा�या अितवृ�ीमुळे िजवीत व िव� हानी 

टाळ�ासाठी काय�वाही करणे अपेि�त असते. सदर�ा महानगरपािलकेतील िविवध िवभागांनी पार 

पाडावया�ा जबाबदा�या सदर कृती आराख�ा�ारे ठरवून दे�ात येत आहेत.

पावसा�ापूव� करावयाची काय�वाही :-

१) ��ता िवभाग :- महानगरपािलके�ा ह�ीमधील असणारे सव� मोठे नाले यांची पोकलेन, जेसीबी, इ�ादी 

यं�ा�ा माफ� त पावसा�ापूव� सव� साफसफाई क�न घेणे आव�क आहे. तसेच अ� छो�ा 

ना�ांम�ेअसणारा गाळ व कचरा अित�र� मजूर लावून पुण�पणे साफ कर�ात यावे. सदरचे काम 

पावसा�ापूव� उप-आयु� (सामा�), हे �ां�ा अख�ा�रतील  ��ता िवभागा�ा कम�चारी /१)अिधकारी 

यांचेमाफ� त क�न घेतील व झाले�ा कामाचा वेळोवेळी आढावा घेवून मा.आयु�, अमरावती महानगरपािलका 

यांना अहवाल सादर करतील.

२) साव�जिनक बांधकाम िवभाग व अित�मण िनयं�ण िवभाग :- महानगरपािलका ह�ीम�े जु�ा व 

मोडकळीस आले�ा इमारती/बांधकामे यांचे सव��ण पावसाळा सु� हो�ापूव� करणे आव�क आहे व 

�ामुळे िजवीत व िव� हानी हो�ाची संभावना आहे अशा सव� इमारतीमधील रिहवाशांना इमारत/बांधकाम 

खाली कर�ाची नोटीसेस दे�ाबाबत काय�वाही �रीत सु� करावी.

३) िवद्युत िवभाग :- मौसमी पावसाळी हंगामात अित वेगाने वाहणारे वारे व मुसळधार पज��वृ�ी यामुळे 

पूव�च वाकलेले िवजेचे खांब, लोबंकळणा�या िवजे�ा तारा पडून होणारे अपघात टाळ�ासाठी अशा बाबी 

पावसा�ापूव�च सव��ण क�न �ावर उपअिभयंता (िवद्युत) यांनी ठोस उपाययोजना करा�ात.

४) पाणी पुरवठा िवभाग :- पावसा�ा�ा कालावधीत साठलेले दुिषत पाणी मु� जलवािहनीम�े जोडांचे 

िठकाणी (जेथे गळती आहे) घुसून, िप�ा�ा पा�ामधून लोकांपय�त दुिषत पाणी जा�ाची श�ता असते. 

�ामुळे रोगराई पसर�ाची श�ता बळावते. अशा मु� जलवािह�ामधील असणारी गळती पावसा�ापूव� 

थांबिवणेबाबत, काय�कारी अिभयंता (पाणी पुरवठा) यांनी काय�वाही करावी असे िनद�श दे�ात आले आहेत.

५) आरो� िवभाग :- पावसा�ा�ा कालावधीत उद् भवणा�या साथी�ा रोगांचे िनयं�ण करणेसाठी 

आव�कअसणारा औषधसाठा, जंतुनाशके, इ�ादी उपल� क�न घे�ाबाबत वै�कीय आरो� अिधकारी 

यांनी काय�वाही करावी. साथी�ा रोगांबाबत �ाथिमक �ितबंधक उपायासाठी जनतेम�े जागृती िनमा�ण करावी. 

यासाठी सव� �सार मा�मांचा उपयोग करावा.

 वरील अ�ाव�क सेवा पुरिवणा�या िवभागांनी सदर कालावधीसाठी द�ता पथक िनमा�ण करावे व 

�ांना कामे नेमून �ावीत.

 सव� िवभागांनी नैसिग�क आप�ी�ा िनवारणाथ� लागणा�या सव� �कार�ा सािह�ांची मागणी भांडार 

िवभागाकडे क�न सदर सािह� वेळेवर उपल� क�न �ावे. ही जबाबदारी संबंिधत िवभाग �मुखांची राहील.

    - 
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१) नैसिग�क आप�ी िनयं�ण क� :- अमरावती महानगरपािलकेम�े मौसमी पावसाळी हंगामात 

उद् भवणा�या नैसिग�क आप�ीस तोडं दे�ासाठी २४ तास िनयं�ण क� िदनांक १ जून, २०२२ पासून 

काया���त कर�ात येतअसून �ाचा दुर�नी �मांक ०७२१- २५७६४२६ आहे.

 

 िनयं�ण क�ाम�े तीन पा�ांम�े कामकाज चालणार असून ��ेक पाळीम�े िनयं�ण क�ात एक 

िनयं�ण अिधकारी व १६ कम�चारी काया���त असतील. �ांना आव�क असणारे फावडे, पहार, घमेले, 

दोरखंड, घन, िटकास,कु�हाडी, बॅटरी, कोयते इ�ादी सािह� उपल� क�न दे�ात आलेले आहे. तसेच 

िनयं�ण क�ासाठी वाहनचालकासह एक वाहन पुरिव�ात आलेले आहे.

 

 िनयं�ण क�ावर काय�रत िनयं�ण अिधकारी महानगरपािलका ह�ीम�े दूर�नीव�न येणारे ��ेक 

संदेश यांची नोदं नोदंवहीत क�न �ावर तातडीने उपाययोजना करणेसाठी आप�ाला िदले�ा यं�णेचा 

वापर करावयाचाआहे. जनतेला सावधानतेचा इशारा दे�ाचे कामसु�ा िनयं�ण क�ामाफ� त होईल. िनयं�ण 

क� व अि�शामक दल हे दो�ी आव�कतेनुसार सम�याने काम करतील. िनयं�ण क�ावरती िनयं�ण 

�णून उपआयु� (�शा.)  हे कामकाज पाहतील.

२) ��ता िवभाग :- अितवृ�ीमुळे वा�न येणारा गाळ व कचरा यामुळे नाले तंबुन आजुबाजु�ा प�रसरात 

पाणी िश�न होणारे नुकसान टाळ�ासाठी तंुबलेले नाले �रीत मोकळे क�न पा�ाचा �व��थत िनचरा 

होईल. यासाठी तंुबलेले नाले �रीत साफ कर�ाची वेळोवेळी काय�वाही ��ता िवभागाचे वै�कीय 

आरो� अिधकाया�चे िनयं�णाखाली कर�ात येईल. �ासाठी सव� ��ता िनरी�क यांनी आपले 

काय��े�ात द� राहणे व वेळोवेळी पाहणी करणे आव�क राहील.

३) साव�जिनक बांधकाम िवभाग :- अितवृ�ी�ा कालावधीत िनमा�ण होणा�या पुर प�र��थतीमुळे वा�न 

जाणारे पुल, र�े इ�ादीमुंळे वाहतुक बंद होते, तसेच अपघात हो�ाची श�ता वाढते. अशा बाबी पूव� 

पदावर आण�ासाठी �रीत उपाययोजना शहर अिभयंता हे करतील व साव�जिनक वाहतूक पुव�पदावर 

ये�ासाठी यो� �ा उपाययोजना करतील, �ासाठी शहर अिभयंता, �थािनक पोिलस, वाहतूक पोिलस, 

रे�े �ािधकारी, अि�शमन दल, िनयं�ण क� व अित�मण िवभाग यां�ाशी सम�य ठेवतील.

४) पाणी पुरवठा िवभाग :- पुरामुळे वा�न जाणा�या जलवािह�ा �रीत पुव���थतीत काया���त क�न 

पावसाळी हंगामात कृि�म पाणीटंचाई िनमा�ण होणार नाही व जनसामा�ांवर �ाचा प�रणाम होणार नाही 

याकडे काय�कारी अिभयंता (पाणी पुरवठा) हे जातीने ल� ठेवतील, तसेच वा�न गेले�ा जलवािह�ा िकंवा 

पावसाळा कालावधीत करावयाची काय�वाही
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गळती सु� झाले�ा जलवािह�ा यामधून दुिषत पाणीपुरवठा जनतेम�े होणार नाही याकडे ते ल� देतील 

व यो� �ा उपाययोजना तातडीने काया���त करतील.

५) अित�मण िनयं�ण िवभाग :- अितवृ�ीमुळे कोसळणारी बांधकामे, घरे, इमारती यामधील नागरीकांना 

सुरि�त �थळी पोहचवणे, पडले�ा इमारती/बांधकामे, घरे येथील मलबा उचलणे, अध�वट पडले�ा 

इमारती मुळे होणारे अपघात टाळ�ासाठी उव�रीत रािहलेला भाग पाडून टाकणे इ�ादी बाबतची 

आव�क ती काय�वाही संबंिधत �भाग अिधकारी हे करतील, �ासाठी उपआयु�, शासकीय ��ालय, 

वै�िकय अिधकारी, अि�शामक दल व िनयं�ण क� यांचेशी सम�य ठेवतील.

६) िवद्युत िवभाग :- मौसमी पावसाळी हंगामात अितवृ�ी बरोबरच वादळी वारे अशा दो�ी �कार�ा 

नैसिग�कआप�ीमुळे िवजेचे खांब कोसळणे, िवद्युत तारा तुटणे, इ�ादी बाबी घडत असतात व असा 

िवद्युत �वाह चालू असताना र�ावर िकंवा पा�ाम�े पडले�ा तारांमुळे/खांबांमुळे िवद्युत ध�ा बसून 

अपघात घड�ाची श�ता असते. तसेच शॉट�सिक� ट झा�ामुळे आग लाग�ाची संभा� श�ता असते. 

अशावेळी आव�कतेनुसार िवद्युत�वाह खंडीत करणे, िजवीत हानी टाळ�ासाठी यो� �ा उपाययोजना 

करणे आव�क असते. तसेच पु�ा सुरळीत�र�ा िवद्युत यं�णा काया��ीत करणे हेही आव�क असते. 

सदर�ा सव� बाबीबंर काय�कारी अिभयंता (िवद्युत) हे िनयं�ण ठेवतील. �ासाठी �ांनी िनयं�ण क� व 

अि�शामक दल यांचेशी सम�य ठेवणे आव�क आहे.

७) अि�शामक दल :- महानगरपािलका ह�ीम�े महानगरपािलका दल २४ तास काया��ीत असेल �ांचा 

दुर�नी �मांक २५७६४२६ असा आहे व अितवृ�ी�ा कालावधीत िनमा�ण होणा�या पुर प�र��थतीला तोडं 

देताना अि�शामक दलाचे जवान पूरा�ा पा�ात अडकलेले / वा�न जाणारे इसम यांना बाहेर काढणे, 

पूरज� प�र��थती �ा भागात िनमा�ण झालेली असेल तेथील नाग�रकांना सुरि�त �थळी हलवणे, 

वादळामुळे पडलेली झाडे, िवद्युत खांब, दुर�नी खांब यांना सुरि�तते�ा ��ीने �रीत हटवणे व पुरामुळे 

व आगीमुळे दगावले�ा िकंवा जखमी झाले�ा आपाद��ांना मदत करणे इ�ादी बाबत काय�वाही 

करतील. सदरची काय�वाही करणेसाठीअि�शामक अिधकारी हे �थािनक पोिलस अिधकारी, िनयं�ण क�, 

शहर अिभयंता, सहा. अिभयंता (िवद्युत) सहा. आयु� (मु�ालय) यांचेशी सम�य ठेवतील.

८) आरो� िवभाग :- अितवृ�ीमुळे िनमा�ण झाले�ा पुर प�र��थतीतुन अनेक वेळा आपत��ांना सुरि�त 

�थळी पाठवावे लागते. अशा सुरि�त �थळी पाठिव�ात आले�ा नाग�रकांना पुरिव�ात येणारे पाणी, 

अ�, दुध,िब��टे, �ेड इ�ादी मुळे िवषबाधा होणार नाही, दूषीत पा�ाचा पुरवठा होणार नाही, �ांना यो� 

तो औषधोपचार पुरवला जाईल याकडे वै�कीय आरो� अिधकारी हे ल� देतील. पुराम�े वा�न गेले�ा 

लोकांना बाहेर काढ�ानंतर �ांना औषधोपचाराची आव�कता भास�ास िकंवा �ांना ��ालयात भरती 

करणे आव�क अस�ास वै�कीय आरो� अिधकारी हे शासकीय ��ालय व �थािनक पोिलस अिधकारी 
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यांना �ासाठी मदत करतील.

 पुर��थती ओसर�ानंतर �ा भागात पुराचे पाणी येऊन गेले आहे अशा भागात साथीचे रोग 

पसर�ाची दाटश�ता असते. �ासाठी अशा भागात जंतुनाशक फवारणी करणे, लसीकरण मोहीम हाती 

घेणे, औषध उपचार पुरिवणे इ�ादी कामे वै�कीय आरो� अिधकारी तातडीने हाती घेतील.

९) भांडार िवभाग :- पुर प�र��थतीशी मुकाबला कर�ासाठी िनयं�ण क�, आरो� िवभाग, ��ता 

िवभाग,अि�शामक िवभाग इ�ादी यांना आव�क असणारे सव� सािह� पुरिव�ाची काय�वाही भांडार 

अिध�क हे करतील. या क�रता �ांनी वेळोवेळी उपआयु� (�शा.) यांना अवगत करावे.

१०) �भाग �े� काया�लय :- ��ेक �भाग अिधका�यांनी �ां�ा �भाग �े�ांम�े उद् भवणा�या 

नैसिग�कआप�ीचे िनवारण �ां�ा िनयं�णाखाली असले�ा कम�चारी वगा�कडून करावयाचे आहे. रा�पाळी 

करीता ��ेक �भाग अिधका�यांचे एक �तं� पथक काय�रत ठेवावयाचे असून रा�ी�ा वेळी, सदर पथकाने 

काम करावयाचे आहे. नैसिग�क आप�ी िनयं�णासाठी लागणारे आव�क ते सािह� ��ेक �भाग 

अिधका�याने �भाग काया�लय िनयं�ण क�ात उपल� ठेवावयाचे आहे.

सव� िवभाग हे आपआप�ा िवभागाची जबाबदारी अ�ंत काटेकोरपणे व जबाबदारीने पार पाडतील याची 

सवा�नी द�ता �ावी व येणा�या संभा� पुर प�र��थतीशी मुकाबला कर�ात यश�ी �ावे.
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 सन २०२२ �ा पावसा�ात करावया�ा उपाययोजना संदभा�त मनपा �रावर आदश� �माण काय�प�ती 

(SOP) तयार कर�ात आलेली आहे. या आदश� �माण काय�प�तीत नमुद केले�ा सव� बाबीचंी अंमलबजावणी 

कालब� प�तीने �ावी �ा अनुषंगाने संबंिधत िवभाग�मुख यांनी �ां�ा �रावर करावयाची काय�वाही व 

उपाययोजना या संदभा�त खालील सुचनांची �कषा�ने दखल �ावी.

. १. सव� सहायक आयु� यांनी आप�ा �रावर िद. १ जुन २०२२ पासुन िनयं�ण क�ाची �थापनाकरावी. सदर 

िनयं�ण क�ात िनयु� केलेले अिधकारी/कम�चारी हे �ांना िदले�ा वेळेत िनयं�ण क�ात उप��थत राहतील याची 

द�ता �ावी, िनयं�ण क�ात नोदंवही ठेव�ात यावी, या नोदंवहीत आले�ा त�ारीची नोदं �ावी व त�ारीचंा 

िनपटारा केला िकंवा कसे, याचीही नोदं �ावी. जे अिधकारी/कम�चारी या कामात टाळाटाळ करतील �ांचेिव�� 

आव�क कारवाई देखील करावी, िनयं�ण क�ात तातडी�ा उपाययोजनांसाठी आव�क मनु�बळ व आव�क 

साधन सामु�ी नेहमी तयार ठेवावी, �ामुळे कोण�ाही वेळी काहीही प�र��थती उद् भवली तर यं�णा स�म असेल या 

�रतीने आपले िनयोजन असावे. या कालावधीत कोणालाही रजा देवू नये अथवा मु�ालय सोड�ाची अनुमती देवू नये.

 २. नाग�रकां�ा सुिवधेसाठी उपल� क�न दे�ात आले�ा टोल �ी फोन सुिवधा, काया�लयातील दुर�नी 

तसेच अिधकारी व कम�चा�यांचे मोबाई� अ�ाहतपणे सु� राहतील, जेणेक�न नाग�रकांना त�ार कर�ास 

कोणतीही अडचण िनमा�ण होणार नाही. अिधकारी/कम�चारी यांनी आपले मोबाई� बंद ठेवू नयेत असे �� कर�ात 

येत आहे. असे आढळून आ�ास कठोर कारवाई कर�ात येईल, याची नोदं �ावी.

 ३. शहरातील गटारी, छोटे नाले व मोठे नाले यांची ��ता यु�पातळीवर िद. ७ जुन २०२२ पय�त संपूण� 

कर�ाची काय�वाही वै�कीय अिधकारी (��ता) यांनी िनि�तपणे करावी यासाठी उपायु� (सा) व सव� सहायक 

आयु� तसेच सहा. साव�जिनक आरो� अिधकारी यांनीही वेळोवेळी िविवध �थळांना भेटी देवून खा�ी करावी. ना�ा 

व नाले यांची ��ता तसेच गाळ काढ�ाची कामे �लंिबत राहणार नाही याची द�ता �ावी, ��ता व गाळ काढला 

नाही या कारणामुळे कोणताही �संग उद् भव�ास �ासाठी संबंिधतांिव�� जबाबदारी िनि�त कर�ात येईल, याची 

नोदं �ावी.

 ४. महानगरपािलका ह�ीमधील जु�ा मोडकळीस आले�ा इमारतीचें सव��ण शहर अिभयंता व �ांचे 

अिधन� अिभयं�ामाफ� त पूण� कर�ात आलेले असेलच, तथािप, अशा िशक� व मोडकळीस आले�ा �ा 

इमारती पावसामुळे िकंवा अितवृ�ीमुळे पड�ाची श�ता नाकारता येत नाही, अशा िठकाणी शहर अिभयंता यांनी 

श��ीशः  या इमारती िवहीत प�तीने �रका�ा क�न �ा�ात. एखा�ा इमारतीत रिहवाशी नसेल मा� ती इमारत 

कोसळ�ास आजुबाजु�ा नागरीकांना धोका उद् भवू शकतो अशी ��थती अस�ास अशी इमारत देखील िवहीत 

प�तीने पाड�ाची काय�वाही करावी लागेल, शहर अिभयंता यांनी या बाबीचंा आढावा �ावा या कामात कोण�ाही 

�रावर दुल�� वा टाळाटाळ होणार नाही याची शहर अिभयंता यांनी ��ीशः  काळजी �ावी व कोण�ाही 
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प�र��थतीत जु�ा िकंवा मोडकळीस आले�ा इमारतीमुळे �ाणहानी वा िव�हानी होणार नाही, या ��ीने आव�क 

�ा उपाययोजना करा�ात.

 5) वादळामुळे अनेक वेळा शहरातील झाडे कोसळतात, अशा ��थतीत अनेक वेळा र�े बंद होतात. तसेच 

अशी झाडे िवद्युत तारांवर पड�ाने िवद्युत तारा तुटतात व पया�याने िवद्युत पुरवठा खंडीत होतो. या��ीकोनातून 

िवद्युत िवभाग व उ�ान िवभाग यांनी संयु��र�ा िनयोजन करावे. वादळामुळे कोसळले�ा झाडांची तातडीने 

िव�ेवाट लाव�ासाठी आव�क ती उपाययोजना करावी व �ा बाबतचे आधीच िनयोजन करावे. यासाठी लागणारी 

मिशनरी व मनु�बळ हे उपल� असेल याची खा�ी करावी. खंडीत झालेला िवद्युत पुरवठा श� ितत�ा लवकर 

पुव�वत होईल या ��ीने िवद्युत िवभागाने महारा� रा� िवद्युत िवतरण कंपनी�ा अिधका�यांशी सम�य ठेवावा व �

कोणतीही दुघ�टना होणार नाही या बाबत आव�क ती खबरदारी �ावी.

 6) पावसा�ा�ा कालावधीत अनेक िठकाणी पाणी साचते व या पा�ाचा िनचरा झा�ाने हॅ� पंप व िविहरी 

या सार�ा िठकाणचे पाणी दुिषत होते. अशा दुिषत पा�ामुळे रोगराई पसर�ाची दाट श�ता असते. �ा अनुषंगाने 

शहरातील सखल भागात पावसाचे पाणी साठणार नाही याची वै�कीय अिधकारी (��ता) व सहायक आयु� यांनी 

आप�ा अिधन� अिधकारी/कम�चा�यां माफ� त ल� ठेवावे. �ा िठकाणी असे साचलेले पाणी आढळेल �ा पा�ाचा 

िनचरा होईल याची �व�था करावी. जलवािह�ांम�े दुिषत पाणी जाणार नाही याची काळजी �ावी. जलवािह�ा 

फुटले�ा ��थतीत अस�ास महारा� जीवन �ािधकरणा�ा मा�मातून �ा आधीच दु�� क�न �ा�ात. शहरात �

कोण�ाही प�र��थतीत दुिषत पाणीपुरवठा होणार नाही या ��ीने िनयोजन व खा�ी करावी.

 ७. पावसा�ा�ा िदवसात अनेक वेळा साथीचे रोग पसर�ाची श�ता असते. अशी प�र��थती उद् भवू नये 

याची आव�क ती खबरदारी घे�ासोबतच शहरातील महानगरपािलकेचे सव� दवाखाने िविहत वेळेत सु� असतील, 

�ा िठकाणी आव�क डॉ�स� व �ाफ उप��थत असेल, �ांना लागणारी आव�क सामु�ी व औषधी याचा यो� 

पुरवठा होत अस�ाची वै�कीय अिधकारी यांनी खा�ी करावी व �ा अनुषंगाने आव�क िनद�श/सुचना आप�ा 

�राव�न िनग�िमत करा�ात. दवाखाने खुली नाहीत, दवाखा�ात डॉ�स� अथवा �ाफ नाही िकंवा दवाखा�ात 

आव�क सामु�ी वा औषधीसाठा पुरेशा �माणात उपल� नाही, अशा ��पा�ा त�ारी �ा� झा�ास व �ात 

स�ता आढळ�ास संबंिधतांिव�� कठोर काय�वाही कर�ात येईल, असेही �� कर�ात येत आहे. या संदभा�त 

वै�कीय अिधकारी (आरो�) यांनी आताच आव�क औषधसाठा व जंतुनाशके इ�ादी उपल� क�न �ावीत. 

�ितबंधक उपाययोजनेसाठी जनजागृती करावी व यासाठी �सार मा�मांचा उपयोग क�न �ावा.

 ८. सव� �कार�ा अ�ाव�क सेवा पुरिवणा�या िवभागांनी या कालावधीसाठी आप�ा �रावरआव�त ती 

द�ता पथके िनमा�ण करावीत. �ांना लेखी आदेश िनग�िमत करावेत व अनुषंिगक जबाबदारी िनि�त करावी.

 ९. आपातकालीन प�र��थती उद् भव�ास �मुख अि�शमन अिधकारी व सव� सहायक आयु� यां�ा 

�रावर आव�क पथक सतत उप��थत राहतील याचे िनयोजन करावे व २४ तास असे पथक तैनात राहतील याची  

द�ता �ावी. जेणेक�न आपातकालीन प�र��थती उ�व�ास या पथकां�ार प�र��थती िनयं�णात आण�ाचे काम 
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करता येईल.

 १०.  िनयं�ण क�ाम�े सव� �कारची आव�क साधन सामु�ी उपल� असावी, आपातकालीन 

प�र��थतीम�े जे सािह� असणे अपेि�त आहे ते सव� �कारचे सािह� उपल� असावे, सािह� उपल� नाही यामुळे 

प�र��थतीवर मात कर�ास अडचण िनमा�ण झाली असे अिजबात होता कामा नये, असे आढळून आ�ास जबाबदारी 

िनि�त कर�ात येईल, याची नोदं �ावी.

 ११.  अितवृ�ी�ा काळात िनमा�ण होणा�या पुर प�र��थतीमुळे काही वेळा पुल व र�े वाहतुकीसाठी बंद 

होतात. अशावेळी अपघात हो�ाची श�ता असते, या बाबी पुव�वत कर�ासाठी शहर अिभयंता व �ांचे अिधन� 

सव� अिभयंते हे आव�क ती उपाययोजना करतील. यासाठी �ांनी पोलीस �शासन, रे�े �ािधकारी अि�शमन दल व 

अित�मण िवभाग यांची मदत घेवून प�र��थती पुव�वत आण�ा�ा अनुषंगाने आव�क उपाययोजना करावी,

 १२. अितवृ�ीमुळे कोसळलेली बांधकामे, घरे, इमारती इ�ादी यामधील नागरीकांना सुरि�त �थळी 

पोहचिवणे, मलबा उचलणे, अध�वट पडले�ा इमारतीमुंळे संभा� धोका टाळ�ासाठी उव�रीत भाग काढून टाकणे  

इ�ादी काय�वाही देखील शहर अिभयंता यां�ा अिधन� असले�ा अिभयं�ांनी करावी.

 १३.  आपातकालीन प�र��थतीत काही घरांम�े पाणी िशर�ास अशा कुटंूबांना �थलांतरीत कर�ाची वेळ 

आ�ास �ासाठी महानगरपािलके�ा शाळा, समाज मंिदर, साव�जिनक इमारती इ�ादी तातडीने उपल�क�न 

�ा�ात. िश�णािधकारी यांनी याबाबतचे सु� िनयोजन करावे, अशी प�र��थती उद् भव�ास अ�ावधीत शाळा व 

अ� इमारती खु�ा क�न �ात अशा आपाद�� कुटंूबांचे �थलांतरण ता�ाळ हो�ा�ा ��ीने सव�संबंिधतांनी 

सम�य साधून िनयोजन करावे. सव� संबंिधत मु�ा�ापक यांनीही याबाबत द� राह�ाचे सुिचत करावे व वेळेवर 

अडचण िनमा�ण होणार नाही, याची काळजी �ावी.

 १४. सव� संबंिधत िवभाग �मुख यांनी या संदभा�त आप�ा �रावर सव� संबंिधत अिधकारी व कम�चारी यांना 

आव�क ते �िश�ण �ावे. आप�ा �रावर बैठक आयोिजत क�न आव�क �ा सूचना �ा�ात. काही-मह�ा�ा 

सूचना लेखी ��पात �ा�ात, जेणेक�न जबाबदारी िनि�त करता येवू शकेल. सव� संबंिधत अिधकारी व कम�चारी 

यांना याबाबतचे गांिभय� ल�ात आणून �ावे, जेणेक�न आपातकालीन प�र��थतीत सव� संबंिधतांम�े सम�य राखता 

येईल. या कालावधीसाठी काही मनु�बळ आव�क अस�ास �ाचेही िनयोजन आधीच करावे

 १५. यांि�की िवभागाने उपल� असलेली सव� वाहने, मिशनरी, हेवी मिशनरी यांची तपासणी क�न सव� वाहने 

व मिशनरी सु��थतीत राहतील याची खा�ी करावी. वाहने उपल� िकंवा वाहने/मिशनरी नादु��अव�थते आहे व 

�ामुळे अडचण िनमा�ण झाली अशा ��पा�ा त�ारी �ा� होणार नाही, याची द�ता �ावी. सव� वाहने / मिशनरी 

सु��थतीत ठेवावीत.
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        MH 27 AA 0303

          MH 27 AA 0720
       

4        MH 27 AA 405

5         MH 27 7007

.           .
          
         
      .   MH 27 AA8008

 .       .  MH 27 AA 0068

 .       .  MH 27 AC 0579

4 .     .   MH 27 AA 650

.           .
          
         
      Pock Land Machine Ex.-70

      Pock Land Machine Ex-110

      JCB   MH 27 AC 9957

 .     JCB   MH 27 AC 9958

 .    JCB   MH 27 9960

      TIPPER  MH 27 Bx 4448

      Sumo   MH 27 AA 0611

      TIPPER  MH 27 BX-1599
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.           .
          
         
      Auto   MH 27 AA 5213

      Tractor  MH 27 AA 6905

      Tractor  MH 27 BZ 2968

      Tractor  MH 27 L 1706

      Tractor  MH 27 U 9641

6      Water Tanker  MH 27 X 6920

      Tree Cuter Machine  MH 27 Aa5341

      Auto   MH 27 BZ 2970

      Auto   MH 27 AA 5281

      Auto   MH 27 AA 5219

      Auto   MH 27 AA 5187

      Auto   MH 27 AA 5207

      Auto   MH 27 AA 5212

.            .
          
         
      Tipper (10 Wheeter)  MH 27 X 1602

 -   -   Ambulance   MH 27 BX 5329

 -   -   Ambulance   MH 27 BX 5325

 -   -   Ambulance   MH 27 FR 7175

 -   -   Ambulance   MH 27 FR 7253

      Vaccinc Van   MH 27 AA 5240

      Vaccine Van   MH 27 Bx 0192

 .     Ambulance   MH 27 C5684
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.             .
          
         
 .     Loader Tractor  MH 27 L 7715

      Water tanker   MH 27 AA 5120

      Loader tractor  MH 27 L 7718

 .     Compactor M   MH 27 X 1940

      Jetting Maching  MH 27 H 8367

      Sweeping Machine  MH 27 X 6918

      Maila tanker   MH 27 X 6919

      Water tanker   MH 27 BV 1945

      Maila tanker   MH 27 X 1941

      Maila tanker   MH 27 H 8368

.             .

          

         

 .      .   MH 27 AC 5455

       .    MH 27 AA 5050

         MH 27 AC 1011

       /   MH 27 AL 5354

          MH 27 V 0005

          MH 27 AA 1010

          MH 27 AA 0037

           JANRATOR

  

 

      - 38



 
 

      -        
  .        ,   
    .       ,  
(  )    ,  ,      
 ,    ,  ,    , 
   ,           
              
          .  
          .    
           . 
  , ,     ,  
, ,    ,       
          ,  
,      ,       . 

      - 39

 .  . , ..  .. / 
 .  , . . 
 .  , . . 

        
..     .    . 
    EX-110  .  .  
    Ex-70   .  .  
    ..  .    
    .. 
    . .   .   
    . . 
    . .   .    
    .. 
    . .   .   
    . . 
    . .   .   
    . 
   (.) . .   .    
    . .   .   
       .     
  /  -
. - , - ,  -    - , - , - ,  -  
   -



      - 47

                                                                    

.          

    .        . 

   .       . 

   .     

   .      

   .      

   . .     

 ,  .        .  

   .       . 

   .     

   .      

   .      

   .      

 ,   .       .  

   .        . 

   .      

   .      

   .      

   .      

   .      

   .      -----

   .      

       

 

  .     .        
(,  .)         ( )

    .            
   .     .

 

      - 40



. .

)

. .

)

      - 41

वडाळी तलाव ते जुना बायपास ते कां�ेस नगर, 

�शांत नगर, बेलपुरा, तारासाहेब बागा, नमुना ते 

अंबादेवी पुलापय�त, औरंगपुरा, जोडमोट, आनंद 

नगर, महाजनपुरा, हनुमान नगर (अंबानाला मोठा)

आनंद नगर ते एच�ीपीएम, नाथवाडी, 

कालीमातामंिदर, देसाई लेआऊट, गणेश कॉलनी, 

रिव नगर,टी.टी. नगर,कृ�ाप�न कॉलनी, नवाथे, 

गणेश नगर, िसताराम बाबा नगर, जुना बायपास, 

गोडंबाबा, सैिनक नगर (छ�ी तलाव मोठा नाला)

महादेव खोरी, नवीन बायपास, कलोती नगर,जुना 

बायपास, आयुव�दीक दवाखाना, फरशी �ॉप, भेरडे 

लेआऊट, �ीआयपी काट�र, शंकर नगर,सुशील 

नगर, भारतीय िव�ालय, प�ालाल बिगचा (भुते�र 

चौक ते एच�ीपीएम मोठा नाला)

िव�ापीठ ते तपोवन, योगीराज कॉलनी, 

नागाअजु�ननगर ते नवीन बायपास पय�त (मोठा नाला)

पांढरीचा हनुमान पासून मह�� कॉलनी, 

रतनगंज,आझाद नगर हबीब नगर नं. १, हबीब नगर 

नं. २, जमील कॉलनी, लालखडी क��ान, लालखडी 

झोपडप�ी ते रे�े चे मो�ा पुलापय�त (मोठा नाला)

एस.आर.पी. कॅ� पासून डे�ल कॉलेज,�ंकै�ापुरा, 

जेल, िचलम छावनी, वंृदावन कॉलनी,�ायािधश 

बंगला, पंचवटी, राठीनगर, राधानगर,एिशयाड 

कॉलनी, मालु लेआऊट ते रहाटगाव �रंग रोडपय�त 

(मोठा नाला)

रहाटगाव �ा आत मधला मराठी �ाथिमक शाळा, 

गधेघाट, महानुभाव मंिदर ते मोश� रोड पय�त

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

महानुभाव मंिदरा पासून ते आरो� कॉलनी ते| 

तपोवन पय�त (मोठा नाला)

बडनेरा नवीव�ी, आठवडी बाजार कडूनआलेला 

नाला यवतमाळ रोड

िझरी मंिदर ते जुना अकोला रोड�शाना पय�त (मोठा 

नाला)

ल�ा �ॉट ते अकोला रोड �शाना पय�त(लहान 

नाला)

बडनेरा पाच बंगला अकोला रोड पासून 

गांधीिव�ालय, ��पर कॉलनी, कंुभारवाडा ते 

माताफैल पय�त (मोठा नाला)

माताफैल पासून ते रे�े �ेशन पय�त (लहान नाला)

गोपाल नगर बडनेरा रोड पासून ते पटेल नगर-

ह�रयालीगाड�न ते अकोली रे�े �ेशन पय�त(लहान 

नाला)

पाव�ती नगर ते िशवशंकर नगरतेअकोली रे�े पुला 

पय�त

आझाद नगर पुलापासून ते ल�ीनगर,शोभा नगर 

पय�त (लहान नाला)

तुळजा भवानी मंगल काया�लय ते मालु● लेआऊट 

�रंगरोड पय�त (नवीन नाला)

तपोवन�ा आतमधील ते नवीन 

बायपास�ापुलापय�त (नवीन नाला)

  -  
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चमन नगर नाला

माया नगर नाला

कंवर नगर जवळील साबन कारखाना नाला

ठाकुरवाडी ते जेवड नगर नाला

समाधान नगर ते इिव�न मागील नाला

नागपुरी गेट पोिलस �ेशन ते िश�णउपसंचालक ते 

पठानपुरा मागे पय�त नाला

भातकुली रोड िनलकंठ शाळा पासूनते अंबाना�ा पय�त

िस�ाथ� मंडल �ेजरपुरा नाला

शोभा नगर ल�ी नगर नाला

िवद्युत नगर, �ीन पाक�  कॉलनी,हािद�क कॉलनी नाला 

वडरपुरा येथील नाला

गौर�ण मागील द�ुर नगर येथील नाला

गोपाल नगर पोहा कारखाना भटवाडीयेथील दोन नाले

मरीमाता मंदीर क��थान रोडदोन क�े नाले

हमालपुरा िचचफैल नाला

�शांत नगर रामनगर नाला

नुरानी चौक ते हनुमान नगर�ातेमोठया ना�ा पय�त

�ांती कॉलनी, पाव�ती नगर तेअकोली रे�े लाईन (नवीन)

ि�या टाऊनिशप नाला कठोरा रोड

साठे चौक ते भोईपुरा

नवसारी, साव�. संडास जवळील नाला

१८)

१९)

२०)

२१)

२२)

२३)

२४)

२५)

२६)

२७)

२८)

२९)

३०)

३१)

३२)

३३)

३४)

३५)

३६)

३७)

३८)
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