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भाग - 1
�ास्तािवक

1. स्थान
नािशक महानगरपािलकेचे क्षे� हे नािशक िजल्हा या एका महसुली िजल्हयतून गठीत करण्यात आलेले
असून, नािशक ही भागश: औदयोिगक आिण भागश: नागरी वसाहत आहे . 20 .02 उ�र अक्षांश आिण
73 .50 या पुवर् रे खाशांमध्ये वसले ले आहे . समु�सपाटीपासुन सदर शहराची उं ची 585 मी. ते 600 मी. एवढी
आहे .
नािशक शहराचे क्षे�फळ 259.12 चौ. िकमी. एवढे आहे . भौगोिलक दष्ृ टया नािशक महापािलकेचे क्षे�
हे दख्खनच्या (दिक्षण) पठारावर प�श्चम बाजुस वसले ले असुन शहराच्या प�श्चम बाजुस सहया�ी पवर्ताच्या
0

0

सातमाळा िहल्स व हरीश्चं � िहल्स आहे त. सदर शहर गोदावरी नदीच्या दोन्ही िकना-यावर वसले ले असुन
शहरातील जिमनीचा नैस�गक उतार पुवक
� डु न प�श्चमेकडे (गोदावरी नदी पा�ाकडे ) आहे . नािशक शहराची हदद
खालील�माणे पुवस
� दारणा नदी
प�श्चमेस- िवल्होळी
उ�रे सजऊळके, ढकांबे
दिक्षणे स- दे वळाली कन्टोमेंट बोडर्
औदयोिगक दष्ृ टया नािशक शहरामध्ये महाराष्� राज्य औदयोिगक िवकास महामंडळाच्या सातपुर व
अंबड अशा दोन औदयोिगक वसाहती असुन नािशक शहराजवळ- िंहदुस्तान एरोन ॅािटक्स िल.(एचएएल),
महाराष्� िवज िन�मती कें� (एकलहरे ) व माळे गाव एमआयडीसी अशी तीन औदयोिगक क्षे� ह�ीबाहे र आहे त.
यािशवाय नािशक शहरामध्ये इंिडया िसक्युिरटी �ेस आिण करन्सी नोट �ेस या भारत सरकारच्या अंगीकृ त
कंपन्या आहे त.
नािशक शहरामधुन गोदावरी ही मुख्यनदी वाहत असुन त्यािशवाय, नंिदनी (नासड�), वाघाडी, किपला
व वालदे वी या ितच्या उपनदया वाहत जातात. गोदावरी नदीवर नािशक शहराच्या प�श्चमेस गंगापुर, कश्यपी व
गौतमी असा तीन धरणांचा गंगापुर धरण समुह आहे . दिक्षणे स दारणा नदीवर धरण असुन चे हडी येथे बंधारा
बांधन
ु नािशक शहराच्या पाणी पुरवठयासाठी जलसंचय केले ला आहे .
नािशक शहर हे औदयोिगक त्याच�माणे तीथर् क्षे� (धा�मक क्षे�) म्हणुन �िसध्द आहे . सदर शहरामधुन
मुब
ं ई आ�ा राष्�ीय महामागर् (एनएच-6) आिण पुणे नािशक राष्�ीय महामागर् (एनएच-50) तसेच गुजरातला
जोडणारे पेठ व िंदडोरी माग� जाणारे राज्य महामागर् जातात. मध्य रे ल्वेवरील नािशक हे एक �मुख स्टे शन असुन
रे ल्वेने दे शातील प�श्चम पुवर् उ�र तसेच काही अंशी दिक्षण अशा सवर् बाजुस �वास व दळणवळणाच्या सोयी
उपलब्ध आहे त. नािशक शहरामध्ये संरक्षण खात्याचे तोफखाना �िशक्षण कें�, ॲव्हीएशन सेंटर हे दोन क्षे�
असुन त्या िशवाय नािशक शहराबाहे र िंहदुस्तान एरोन ॅािटक्स िल.(एचएएल) हा िवमान दु�स्तीचा कारखाना
आहे . त्यामुळे नािशक शहरास आ�थक व संरक्षण दष्ृ टया महत्व �ाप्त झाले ले आहे .
धा�मक महत्व पौरािणक काळापासुन नािशक शहरास धा�मक महत्व �ाप्त असुन नािशक हे भारतातील एक �मुख तीथर्क्षे�
आहे . नािशकच्या जवळ �यंबकेश्वर येथे उगम पावणारी गोदावरी ही नदी दिक्षणे ची गंगा म्हणुन संबोधली जाते
व ती एक पिव� नदी म्हणुन �िसध्द आहे . दर बारा वष�नी नािशक तसेच �यंबकेश्वर येथे िंसहस्थ कंु भमेळा
भरतो. त्यास जगभरातुन भािवक हजेरी लावतात. यािशवाय शहरामध्ये तपोवन, पंचवटी, िसतागुंफा अशी
रामायण कालीन महत्व असलेली �िसध्द धा�मक स्थळे त्याच�माणे सुंदरनारायण मंिदर, काळाराम मंिदर,
कपालेश्वर मंिदर, भक्तीधाम, मुक्तीधाम अशी �िसध्द मंिदरे आहे त.
त्यािशवाय ि�रश्मी लेणी (पांडव ले णी), चामरले णी या �िसध्द धा�मक जागा असुन शहराबाहे र
िवल्होळी येथे जैन मंिदर आहे . त्यामुळे नािशक शहराला धा�मक दष्ृ टया सुध्दा अत्यंत महत्व आहे .

2.

क्षे � आिण िवभागणी-

नािशक शहरामध्ये 259.12 चौ.िकमी. इतक्या क्षे�ाचा समावेश असून हे क्षे� महाराष्� राज्याच्या एकुण
क्षे�ाच्या 0.084 टक्के इतके आहे . नािशक शहराची लोकसंख्या च्या जनगणे नस
ु ार 2011 1486053 एवढी
असून आजुबाजुच्या पिरसरातुन तसेच धुळे, जळगाव, औरं गाबाद या िजल्हयातील महानगरपािलका क्षे�ातून
येणा-या लोकसंख्येसह अन्य िजल्हे व धा�मक िवधीसाठी दे श भरातुन येणारे नागरीक यामुळे नािशक
महापािलका क्षे�ाची �त्येक िदवसाची चल लोकसंख्या खूपच मोठी आहे .
नािशक महानगरपािलकेच्या नागरी क्षे�ामध्ये केवळ 185.46 चौ. िकमी. इतक्या क्षे�ाचा समावेश आहे . या
क्षे�ाच्या भुिम-अिभले ख �शासनाचे काम नागरी भागात नािशक महापािलकेकडु न आिण 15.59 चौ.िकमी. क्षे�
असलेल्या औदयोिगक क्षे�ात महाराष्� औदयोिगक िवकास महामंडळाकडू न केले जाते. सवर् शासकीय
स्व�पाचे काम महानगरपािलकेच्या �शासकीय िवभागानुसार केले जाते. महानगरपािलकेत नािशक (पुवर्),
नािशक प�श्चम, निवन नािशक, पंचवटी, सातपुर व नािशकरोड असे 6 महानगरपािलका िवभाग आहे त.
�त्येक िवभाग हा एक िवभाग अिधका-याच्या �शासकीय िनयं�णाखाली आहे .
नकाशा-

नािशक महापािलकेच्या संपण
ु र् क्षे�ासाठी पोिलस आयुक्ताचे काय�लय असून पोिलस आयुक्त हे त्याचे
�मुख आहे त व त्यांचे मुख्यालय गंगापुर रोड, नािशक येथे आहे .
नािशक महानगरपािलकेने अिधिनयमानुसार अ�ग्नशमन दल स्थापन केले ले असून त्याचे मुख्यालय वीर
बापुराव गायधनी भवन, िंशगाडा तलाव, पुणेरोड, नािशक येथे आहे . त्यािशवाय अन्य पाच िठकाणी - निवन
नािशक , सातपुर, नािशकरोड, पंचवटी, पंचवटी िवभागीय अ�ग्नशमन कें� येथे अ�ग्नशमन कें�े कायर्रत आहे त
आिण त्या �त्येक उपिवभागाचा कायर्भार एका उपअिधका-याकडे सोपिवण्यात आले ला आहे .

3. ठळक �ाकृ ितक वैिशष्�े आिण जिमन वापराचे स्व�प
1. मृदा :
नािशक शहरातील मृदा आवरण हे �ामुख्याने काळया व लाल मातीचे मु�म असले ले आहे व हे मृदा
आवरण गाळमाती आिण मु�म स्व�पाचे आहे .

नािशक शहर पिरसर हा भुकंपाच्या बाबतीत झोन -3 (सौम्य �कार) या झोन मध्ये येतो.
जमीन वापर
क्षे� चौ. िकमी. मध्ये
टक्केवारी
वसलेले क्षे�
185.46
60.98
औदयोिगक क्षे�
15.59
7.41
संरक्षण क्षे�
9.44
4.48
ना िवकास क्षे�
56.99
21.31
2. नािशक महानगरपािलकेचा भु�दे श:
नािशक महानगरपािलकेचा मुख्य भु-�दे श हा गोदावरी व ितच्या नंिदनी, वाघाडी, किपला व वालदे वी या उपन�ांच्या
दोन्ही ितरावर वसले ला आहे . गोदावरी नदीच्या नंिदनी, वाघाडी, किपला व वालदे वी या चारही उपन�ा
महापािलका हि�त गोदावरी नदीला िमळतात. सवर् साधारण पणे शहराचा नैस�गक उतार हा गोदावरी नदी
पा�ाकडे आहे .
दिक्षण् (दख्खन) पठाराच्या प�श्चम बाजुस वसले ल्या नािशक महानगर पािलका क्षे�ापासुन प�श्चम बाजुस
अंदाजे 30 ते 40 िकलोिमटर अंतरावर स�ा�ी पवर्ताच्या रांगा असुन त्यामुळे हा �दे श ठाणे िजल्�ा पासुन
कािहसा वेगळा झाले ला आहे .

4. हवामान व पजर्न्यमान :

नािशक क्षे�ामध्ये नैऋत्य मोसमी वा-यापासुन पाऊस पडतो. तो सवर्साधारणपणे जुनच्या पिहल्या
आठवडयात सु� होतो आिण ऑक्टोबरच्या पिहल्या आठवडयापय�त िटकुन असतो. जुनच्या आधी एि�ल वा मे
मध्ये क्विचत मान्सुन पुवर् (बेमोसमी ) सरी येतात. पावसाळयाच्या कालावधीमध्ये सरासरी पजर्न्यमान
1291 मी.मी . एवढे असते व त्यामुळे गोदावरी नदीस पावसाळ्यामध्ये िकमान दोन ते तीन वेळा पुर येतो.
तापमान- नािशक शहराचे तापमान िवषम असुन नोव्हें बर ते फे�ुवारी पयर्त िहवाळा ऋतु असतो.
िहवाळयामध्ये िकमान तापमान 8 सेल्सीअस पय�त असते तर माचर् ते मे या उन्हाळा ऋतुमध्ये कमाल तापमान
40 ते 42 से�ल्सअस इतके असते.
सरासरी तापमान िकमान 12 से ते कमाल 40 से. इतके असते
0

0

0

0 0

0

1.5 सामािजक आ�थक वैिशष्टये नािशक शहरामध्ये गेल्या काही वष�पासुन ठाणे, धुळे, जळगाव, माले गाव, दे वळा, सटाणा, िसन्नर,
िंदडोरी या शहरांमधुन नोकरी व उदयोग िनिम�ाने लोकसंख्येचे सातत्याने स्थलांतर होत आहे . त्यामुळे नािशक
शहराची लोकसंख्या सतत वाढत आहे व आ�थक स्तर उं चावत आहे .

1.5.1 जन सांख्यकीय वैिशष्टये सन 2011 च्या जनगणनेनस
ु ार पुढील जनसां�ख्यक वैिशष्टे िदसून आले ली आहे .
एकुण लोकसंख्या
टक्केवारी
एकुण --14,86,053
पु�ष- -7,82,517
52.68
�स्�या- -7,03,536
47.32
1.5.2 ऐितहािसक व धा�मक स्थळे नािशक महानगरामध्ये िविवध शासकीय व िनमशासकीय काय�लये आहे त.
शासकीय व िनमशासकीय काय�लयेिवभािगय आयुक्त काय�लय, पोिलस आयुक्तालय, िवशेष पोिलस महािनरीशक काय�लय, िजल्हा
न्यायालय, िजल्हािधकारी काय�लय, िजल्हा �ग्णालय, सं दभर्सेवा �ग्णालय, महाराष्� राज्य औ�ोिगक िवकास
महामंडळ (�ादे िशक काय�लय), महाराष्� राज्य िवज िवतरक कंपनी (�ादे िशक काय�लय), महाराष्� राज्य
पिरवहन महामंडळ( िवभािगय काय�लय), सावर्जिनक बां धकाम िवभाग, पाटबंधारे िवभाग, पशु संवधर्न िवभाग,
उपसंचालक, आरोग्य संचालनालय, �ादे िशक पिरवहन िवभाग इत्यादी महाराष्� शासनाची काय�लये.
धा�मक स्थळे : रामकंु ड, िसतागुंफा, पंचवटी, गंगागोदावरी मंिदर, कपाले श्वर मंिदर, काळाराम मंिदर, सुंदर
नारायण मंिदर, नारोशंकर मंिदर ( सवर् पंचवटी मध्ये ), भ�क्तधाम (पेठ रोड), मु�क्तधाम ( नािशक रोड),
कािलका मंिदर, स्वामी नारायण मंिदर, एकमुखी द� मंिदर, नवश्या गणपती, सोमेश्वर, बालाजी मंिदर, आगर
टाकळी, गजपंथ ( म्हस�ळ), चांभर लेणी, ि�रश्मी ( पांडवले णी ), बौध्द िवहार, बाल येश ु चचर् ( नािशक रोड),
जैन मंिदर ( िवल्होळी )

करमणुक कें�नाटयगृहे- महाकवी कािलदास कलामंिदर
प. सायखेडकर नाटयगृह ,
दादासाहे ब गायकवाड सभागृह
पंिडत पलुस्कर सभागृह, पंचवटी
टाऊन हॉल नािशकरोड
दादासाहे ब फाळके स्मारक
िसनेमागृहेदामोदर, िवजयानंद, महाल�मी, िच�मंिदर, आयनॉक्स (िवजय ममता) )पी. आर. व्ही. कॉले ज रोड( िसनेम ॅक्स) पी.व्ही.
आर ( िसनेम ॅक्स), िसटीसेंटर मॉल, पी.व्ही. आर (िसनेम ॅक्स) रे िजमेंटल प्लाझा, नािशकरोड, िदव्या का�नवाल
िसनेमाज ि�मुत� चौक.
सामुिहक संपकर् स्थळगोल्फक्लब मैदान, ईदगाह मैदान, छ�. िशवाजी स्टे िडअम, डोंगरे वस्तीगृह मैदान, छ�. संभाजी स्टे िडअम (निवन
नािशक), िशखरे वाडी मैदान (नािशकरोड), िमनाताई ठाकरे स्टे िडअम (पंचवटी), साधु�ाम (तपोवन, पंचवटी),
नािशक िजमखाना, िसटी हॉल( ना.रोड ), दादासाहे ब फाळके स्मारक.
आकाशवाणी कें�े ऑल इंिडया रे िडओ, 101.4 एफएम,
रे िडओ िमच�
98.3 एफएम
रे ड एफएम
93.5 एफएम
रे िडओ िवश्वास
90.8 एफएम
1.6 वीजपुरवठा कें� / िवदयुत संचमांडणी (�े षण कें�)
नािशक शहराची नागरी भागाची िवजेची गरज, दोन औदयोिगक वसाहती व वाढते नागरी क्षे� यामुळे खुप
मोठी आहे . नािशक शहरामध्ये महाराष्� राज्य िवज िवतरण कंपनीचे 02 िवभाग असुन अंदाजे 38 सबस्टे शन्श
�ारे व 33/11 के.व्ही. िफडसर्व्दारे संपण
ु र् शहराला वीज पुरवठा केला जातो.
1.7 पाणी पुरवठा व स्वच्छतानािशक शहरात दरोज सवर्साधारणपणे 380 द.ल.िल. �ितिदन शुध्द पाणी पुरवठा करण्यात येत
असतो. याकरीता गंगापुर धरण समुह अंतगर्त गंगापुर धरण व दारणा नदीवरील चे हडी बंधारा येथन
ु अनु�मे
390 द.ल.िल. व 50 द.ल.िल. �ितिदन अशुध्द पाणी साधारण 65.74 िकमी. लां बीच्या उध्वर्वािहनी व गु�त्व
वािहनी�ारे शहरातील सहा जलशुध्दीकरण कें�ापावेतो पाठिवण्यात येत असते.
सदर जलशुध्दी करणाची एकुण क्षमता 472.50 द.ल.िल. �ितिदन इतकी आहे . साधारण 211.62
िकमी लांबीच्या शुध्द पाण्याच्या मुख्य जलवािहनी�ारे पाणी जलकंु भात भरण्यात येते व त्यानंतर साधारण 103
जलकंु भा�ारे व 1786.75 िकमी लांबीच्या िवतरण वािहन्यांच्या जाळयां�ारे शहरातील नागिरकांना शुध्द
पाणीपुरवठा केला जातो.

स्वच्छता- नािशक शहरामधील स्वच्छता महापािलकेच्या --- कमर्चा-यांमाफर्त केली जाते. घरोघरी
कचरा संकलन करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन िवभागामाफर्त �त्येक िवभागात मक्तेदारांच्या घं टागाडया
लावलेल्या असुन संकिलत होणारा ओला व सुका कचरा जमा करतांनाच िवलगीकरण क�न �स्वकारला
जातो. शहरातुन दररोज सुमारे 500 म ॅि�क टन घनकचरा जमा होतो.
1.8 झोपडपटटीनािशक शहरामध्ये नािशक महानगरपािलका ह�ीत एकुण लोकसंख्येच्या 13.09 (अंदाजे 1,94,468)
लोकसंख्या झोपडपटटी वसाहतीत राहतात. जिमनीच्या व बांधकाम सािहत्याच्या वाढत्या िंकमती आिण
सातत्याने वाढत असले ली लोकसंख्या यामुळे आ�थक क्षमता नसले ल्या कुटुं बांसाठी मालकी तत्वावर िंकवा
भाडे तत्वावर िनवासी मालम�ा घे णे आ�थक दष्ृ टया अशक्य होऊन बसले ले आहे .
नािशक महानगरपािलकेने अिधकृ त झोपडपटयांमध्ये पाणी, �साधन गृहे, वीज या सारख्या मुलभुत
सुिवधा उपलब्ध क�न दे ण्यावर आपले �यत्न कें�ीत केले ले आहे त. तरीही फार मोठया �माणातील लोकसंख्या
अनिधकृ त झोपडपटयांमध्ये राहत असुन अशा झोपडपटयांध्मये मुलभुत सुिवधांची वाणवाच आहे . अिधकृ त
िंकवा अनिधकृ त असले ल्या सवर् झोपडपटया पुर, आगी, वादळे िंकवा आरोग्याच्या सबंधातील धोके यांना तोंड
दे ण्याचे दष्ृ टीने दुबळया ठरतात.
1.9 अथर् व्यवस्था व औदयोिगकरणनािशक महानगरपािलका ह�ीमध्ये आ�थक कायर्व्यवहाराचा स्तर हा मध्यम स्तरावरील आहे . उत्पादक,
िनम�ण व सेवा क्षे�ातील रोजगाराच्या स्व�पाच्या संबंधात सांगायचे झाल्यास उत्पादक व िनम�ण क्षे�ामध्ये
मिहला कामगारांचे �माण खुपच कमी आहे . भौगोिलक िवभागणी पािहली तर मुख्यत्वे कामगार वगर् हा नािशक
महानगरपािलकेच्या सातपुर, निवन नािशक (िसडको), नािशकरोड या �भागां मध्ये कें�ीत झाले ला आहे . तसेच
�िमकवग�च्या सं बंधात सांगायचे झाल्यास हा �िमक वगर् नािशक शहरातुन तसेच निजकच्या नािशक, जळगाव
व धुळे िजल्हा या भागातुन येत असतो. यािशवाय पर�ांतीय भागातुन सुध्दा काही �माणात �िमक वगर्
स्थलांतरीत होत आहे . नािशक शहरामध्ये असले ल्या औदयोिगक वसाहतीमधील कारखान्यांच्या संख्येव�न
शहरातील औदयोिगकरणाची व्याप्ती िदसुन येते. नािशक शहरामध्ये मुख्यत्वे खालील दोन औदयोिगक वसाहती
असुन त्यामध्ये असलेल्या कारखान्यांची संख्या पुिढल�माणेऔदयोिगक वसाहत
क्षे�फळ
सातपुर635.73 हे क्टर
अंबड515.50 हे क्टर

कारखान्यांची संख्या
963
1185

सदर उदयोगांमधील कामगारांची संख्या
उदयोगाचे �कार- मुख्यत्वे अिभयांि�की, औषध िन�मती
औदयोिगक क्षे�ामध्ये असलेली धोकेदायक कारखान्यांची संख्या
- 30
नािशक शहरामध्ये असलेली क्लोरीनचा वापर करणारे जलशुध्दीकरण कें�
- 06
मलिनस्सारण कें�
-04
पे�ोल पंपांची संख्या
- 68

एलपीजी िडलरची संख्या
- 37
सहसंचालक औदयोिगक सुरक्षा व आरोग्य सं चालनालय नािशक यांनी िदले ल्या अहवालानुसार नािशक
महापािलका हददीमध्ये खालील�कारची धोकादायक रसायने हाताळली जातात.
टोल्युन, इथेनॉल, आयसो�ोिपल अल्कोहोल, इथीलीन ग्लायकॉल, झायिलन, िमथे नॉल, ॲिसटोन,
िमथीलइथील िकटोन (एमईके), इथे नॉलफॉरमेल्डीहाईड, झाईिलन, आयसो�ोिपल अल्कोहोल, ब्युटेनॉल,
बेंझीन, िवनाईल, इथे नॉल डाय अमाईन, इथील ॲिसटे ट, िमथील अल्कोहोल, न ॅफथा, इपोक्सी रे झीन, थीनर,
सल्फर. तसेच क्लोरीन, हाय�ोजन, अमोिनया, एल.पी.जी. हे वायु व पे�ोल, िडझे ल हे पे�ोिलयम पदाथर् यांचा
मुख्यत्वे साठा व वापर करण्यात येतो.
1.10

वाहतुक व दळणवळण यं �णानािशक महापािलकेच्या क्षे�ात गौळाणे फाटा (मुब
ं ई आ�ा महामागर्), चे हडी / नािशकरोड (पुणे नािशक
महामागर्), सातपुर, गंगापुर, म्हस�ळ, पेठ रोड व आडगाव या सात िठकाणी मुख्य �वेश व िनगर्मन स्थाने
आहे त. आडगाव पासुन िवल्होळी पय�तचा मुंबई आ�ा महामागर् (राष्�ीय महामागर्क �.6 ) व चे हडी/
नािशकरोड ते �ारका चौक पय�तचा पुणे नािशक (राष्�ीय महामाकर् �. 50) हे मुख्य रस्ते असुन सुरतसाठी
पेठमाग� तसेच िंदडोरी माग� राज्य महामागर् उपलब्ध आहे त. नािशक शहरामध्ये गंगापुर रोड, �ंबक रोड, पाथड�
अंबड ते सातपुर िंलक रोड हे समांतर मागर् आहे त.

1.10.1

भुपष्ृ ठ वाहतुक नािशक शहरामध्ये महाराष्� राज्य पिरवहन महामंडळ यांचेमाफर्त शहरां तगर्त व शहराबाहे र बससेवा
चालिवली जाते. शहरांतगर्त महाराष्� राज्य पिरवहन मंडळाच्या एकुण 130 वाहतुक माग�वर 81 बसगाडया
चालवण्यात येतात. त्याव्यितिरक्त स्थािनक वाहतुक िरक्षा�ारे होते.
या पिरवहन महामंडळाच्या गाडयांमाफर्त अंदाजे 1.2 लाख �वाशांची वाहतुक होत असुन अंदाजे
तेवढे च �वासी िरक्षा िंकवा खाजगी वाहनांमाफर्त दररोज �वास करतात.
1.10.2

परगावचा �वासनािशक शहरातुन परगावी �वास करण्यासाठी सीबीएस तसेच महामागर् बस स्थानक व नािशकरोड
बसस्थानक येथन
ु महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामंडळाने बसगाडयांची सेवा उपलब्ध केले ली आहे .
त्यािशवाय अनेक खाजगी वाहतुक व्यावसाियक परगावी जाणा-या आराम व िनमआराम बसगाडयांची सेवा
चालिवत आहे त.
यािशवाय रे ल्वे �शासनातफ� नािशकरोड रे ल्वे स्थानकाव�न मुंबई, नागपुर, िदल्ली व दे शाच्या इतर
भागात पोहोचण्यासाठी रे ल्वे गाडया उपलब्ध आहे त. नािशकरोड बसस्थानक हे नािशकरोड रे ल्वे स्थानकाच्या
लगत वसलेले आहे .
1.10.3

हवाई वाहतुक-

नािशकच्या जवळ ओझर येथे दे शांतगर्त िवमानतळ सु� झाले ले असुन तेथन
ु मुंबई, पुणे या शहरांसाठी
िवमानसेवा सु� झाले ली आहे . तसेच काही िदवसात िदल्ली येथे िवमानसेवा उपलब्ध क�न दे ण्यात येणार
आहे .
आंतरराष्�ीय हवाई वाहतुकीसाठी सहार, मुंबई हे िवमानतळ नािशकपासुन अंदाजे 180 िकमी. वर
उपलब्ध आहे .
1.10.4 वाहतुक यं �णांचा तपिशलराष्�ीय महामाग�ची संख्या
- 2
राष्�ीय महामाग�ची िकलोमीटर मध्ये लांबी
नदया नाले यावरील पुलांची संख्या
एसटी आगरांची संख्या
- 1
रस्ता पुलांची संख्या(फलाय ओव्हर)
- 3
रे ल्वे स्थानकांची संख्या
- 1
रे ल्वे पुलांची संख्या
- 3
हे लीप ॅडची संख्या
- 0

भाग -2
धोका िनध�रण आिण असुरिक्षतता िवश्ले षण
धोका िनध�रण आिण असुरिक्षत िवशेषण
2. 1 असुरिक्षत वसाहती
2.2 पुर
2.3 आगी
2.4 भुकंप आिण घर कोसळणे
2.5 भुस्लखन
2.6 रस्त्यावरील अपघात
2.7 औदयोिगक व रासयिनक अपघात
2.8 च�ीवादळ
2.9 दं गे
2.10 वीज कोसळणे
2. धोका िनध�रण आिण असुरिक्षत िवशे षण
2.1 असुरिक्षत वसाहतीनािशकमध्ये 2017-18 च्या सव�क्षणानुसार महापािलका हददीमध्ये 143 झोपडपटी वसाहती आहे त. या
झोपडपटयांना ज्या ज्या िठकाणी वसल्या आहे त त्या िठकाणांमळ
ु े व त्या िठकाणी असले ल्या पायाभुत

असुिवधांमळ
ु े असुरिक्षत वसाहती म्हणुन समजण्यात येते. या िठकाणांमध्ये उतारावरील जागा, नदी ,नाले , उच्च
दाब वीज वािहन्यांखालील जागा, औदयोिगक क्षे�ातील जागा, पाटाच्या दुतफ� असले ल्या जागा , महामाग�च्या
दुतफ� असलेल्या जागा यांचा मुख्यत्वे समावेश आहे .
मुख्य �भागातील असले ल्या झोपडपटयांची संख्या खालील�माणे �भागाचे नाव
झोपडपटयांची संख्या
लोकसंख्या
पंचवटी
36
45,693
नािशक (पुवर्)
30
45,655
नािशक (प�श्चम)
23
19,247
सातपुर
19
33,489
नािशकरोड
41
39,484
निवन नािशक
10
10,800
या झोपडपटया राज्यशासन , वनजिमनी, एमआयडीसी व खाजगी जिमनी यावर वसलेल्या
आहे त.

2.2

पुरगोदावरी नदी व ितच्या उपनदया यांना दरवष� िकमान दोन ते तीन वेळा पुर येतो.

अितवृष्टी सु� असतांना गंगापुर धरण समुहातुन वा दारणा, वालदे वी धरणातुन पाणी सोडल्यास येणाया पुरामुळे �त्येक �भागातील खाली िदल्या�माणे 21 वसाहतींमध्ये पाणी िशरते व त्यामुळे तेथे धोका पोहचत
असतो.
�त्येक िवभागामधील पुराचे पाणी भरणा-या िठकाणाची संख्या खाली िदली आहे .
िवभाग
बाधीत होणा-या िठकाणांची संख्या
पंचवटी
5
नािशक पुवर्
3
नािशक प�श्चम
6
सातपुर
5
नािशकरोड
0
निवन नािशक
2
पुराचे पाणी भरणा-या सवर् िठकाणांचा �भाग िनहाय तपिशल खं ड-2 मध्ये िदला आहे . त्यांचे पिरणाम
स्थान िसमीत असतो. तथािप पुराचे पाणी भरणा-या अशा काही िठकाणांमळ
ु े वाहतुक िवस्कळीत होते आिण
शहरातील जनजीवनाचे व्यवहार बंद पडतात.
अशा �कारे पाणी भ� नये म्हणुन नािशक महानगरपािलका यांचेकडु न मलवािहन्यांतील गाळ काढणे
आिण नाले मोकळे क�न स्वच्छ करणे या सारख्या अनेक उपाययोजना केल्या जातात. तथािप अितवृष्टी व
धरणातुन पाणी सोडणे या घटना एकाचवेळी घडल्यावर अशी पुरजन्य �स्थती अिनवायर् होते.
2.3
आहे .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

आगीआगीच्या बाबतीत नािशकमध्ये मोठी िविवधता असुन तेथे �त्येक �कारच्या आगीचा संभाविनय धोका

पुिढल स्�ोतांमधुन आगीचा धोका उदभवु शकतो.
इमारतीत लाकडांचा वापर क�न दाटीवाटीने बांधण्यात आले ल्या फार मोठी संख्या असले ल्या गावांतील
जुन्या इमारती.
अ�ग्नशमनाच्या पुरेशी सुिवधा नसलेल्या बहु मजली इमारती
सवर् वसाहतींमधील वािणज्यक कायर्व्यवहार.
महाराष्� औदयोिगक िवकास महामंडळाच्या क्षे�ातील लहान, मध्यम व मोठया स्व�पाच्या धोकादायक
उदयोग
दोषी िवदुयत मांडणीमुळे होणारे शॉटर् स�कट
घरगुती गॅस गळती

आगीचा मुकाबला करण्यासाठी पुिढल यं� सामु�ीसह 6 कें�ांमध्ये 153 अिधकारी व कमर्चारी आहे त.

मुख्य अ�ग्नशमन कें� - वीरबापुराव गायधनी भवन, िंशगाडा तलाव
1
2
3
4
5
6

रे स्क्यु टें डर
फायर टें डर
पाण्याचे मोठे टँकर
फोम टें डर
वॉटर िमस्ट कम �क्वक िरस्पॉन्स व्हे ईकल
वॉटर िमस्ट असलेल्या बुलेट मोटर सायकल

पंचवटी अ�ग्नशमन कें�
1 फायर टें डर
2 पाण्याचे मोठे टँकर
3 वॉटर िमस्ट कम �क्वक िरस्पॉन्स व्हे ईकल
पंचवटी िवभागीय अ�ग्नशमन कें�
1 रे स्क्यु टें डर

2 फायर टें डर
3 पाण्याचे मोठे टँकर
4 वॉटर िमस्ट कम �क्वक िरस्पॉन्स व्हे ईकल
सातपुर अ�ग्नशमन कें�

1 फायर टें डर
2 पाण्याचे मोठे टँकर
3 वॉटर िमस्ट कम �क्वक िरस्पॉन्स व्हे ईकल
निवन नािशक अ�ग्नशमन कें�
1 फायर टें डर
2 पाण्याचे मोठे टँकर
3 वॉटर िमस्ट कम �क्वक िरस्पॉन्स व्हे ईकल
नािशकरोड अ�ग्नशमन कें�

1 फायर टें डर
2 पाण्याचे मोठे टँकर
3 वॉटर िमस्ट कम �क्वक िरस्पॉन्स व्हे ईकल
(संपुणर् उपकरणांचा कें�िनहाय तक्ता खंड-2 मध्ये दे णेत आलेला आहे .)

2.4

भुकंप आिण घरे कोसळणेगेल्या काही वष�त नािशक महानगरपािलका क्षे�ात भुकंप झाले चे आढळु न येत नाही.
सन 2017-18 च्या जनगणनेनस
ु ार नािशक मधील िनवासी, व्यापारी आिण औदयोिगक आस्थापनाव�न एकूण
---- इमारती आहे त. त्यापैकी केवळ ---- टक्के इमारती या �बिलत का�
ँ ीटचा वापर क�न बांधण्यात आलेल्या
आहे त तर----- टक्के इमारती या घडीव दगडाचा वापर क�न बांधले ल्या आहे त. अशा �कारे या सवर्
बांधकामांपैकी --- टक्के बांधकाम ही अिभयांि�की �ि�येचा अवलं ब न करता बांधण्यात आले ल्या आहे त.
फार मोठया �माणात लोकसंख्या झोपडपटयांतन
ु राहत आहे त. हे त्या मागचे एक कारण असु शकते. त्यामुळे
अिभयांि�की �ि�येचा अवलं ब न करता बांधण्यात आले ल्या इमारती हा संभावनीय धोका असलेल्या
इमारतींची मोठी संख्या आहे . निवन नािशकमध्ये असले ल्या इमारतींपैकी बहु तांशी इमारती िसडकोने बांधलेल्या
आहे त.
जुन्या नािशक पिरसरातील जुन्या इमारती तसेच गावठाणातील जुन्या इमारती या धोके दायक इमारती
म्हणुन जाहीर करण्यात आलेल्या आहे त. खाजगी इमारती असुन त्याबरोबरच कायदे शीर अडचणी असल्याने
या इमारतींची दु�स्ती करण्याचे काम इमारत मालक टाळतात. त्यामुळे घर कोसळणे ही एक िनत्याची घटना
झालेली आहे . तथािप अशा बहु तांशी इमारती या िरक्त आहे त. तरी दे िखल घर कोसळण्याची घटना घडल्यास
संकटकालीन िनवारा पुरिवणे ती एक मोठी गरज होऊन बसली आहे .

आहे त.

2.5

भुस्खलनजिमनीवर मोठया �माणात ताण पडत असल्याने उतारावर,पायथ्याशी अनेक मोकळया जागांवर वस्त्या
िनम�ण झालेल्या आहे त. त्यामुळे त्यांच्या बाबतीत भुस्खलनाचा धोका िनम�ण झाले ला आहे . भुस्खलनाच्या
बहु तांशी घटना जोरदार वादळी वा-यांसह अितवृष्टी येत असेल तेव्हा घडु शकते. त्यामुळे काही वेळा
िजिवतहानी होते.
नािशक शहरातील भुस्खलनाच्या दृष्टीने असुरिक्षत असलेल्या जागा पुिढल�माणे आहे त�भागाचे नाव
िठकाण/ जागा
नािशक प�श्चम
काजी गढी
काजी गढी पिरसरामध्ये अंदाजे 220 कुटुं बे राहत असुन त्यापैकी 49 कुटुं बे धोकादायक क्षे�ात राहत
सदरची जागा ही खाजगी मालकीची असुन त्याबाबत िनणर् य होऊन तेथील नागरीकांना स्थलांतरीत
करणे आवश्यक आहे . काजी गढीच्या िठकाणचे भुस्खलनामुळे होणारे नुकसान टाळावे यासाठी नािशक
महानगरपािलका आधारिंभत बांधण्याचा िवचार करीत आहे .
महाराष्� शासनाने महाराष्� झोपडपटी (सुधारणा, िनमुर्लन व पुनर्वसन) अिधिनयम केला असुन या�ारे
िविनद�ष्ट क्षे�ातील झोपडपटया िविनयिमत झोपडपटया म्हणुन अिधसुिचत करण्यात आले ल्या आहे त. व त्यांनी
----- पासुन झोपडपटया सुधार कायर्�मासाठी िनवड करण्यात आले ली आहे . वा�ल्मकी आंबेडकर आवास
योजना आिण जवाहरलाल नेह� राष्�ीय नागरी नवीकरण अिभयान यांच्या माध्यमातुन या झोपडपटयांची
सुधारणा करण्यात आहे त. या झोपडपटयांमध्ये नागरी भागातील गरीबांसाठी मुलभुत सुिवधा पुरिवण्यात येत
आहे त.

2.6

रस्त्यावरील अपघातनािशक शहरामध्ये �ाणघातक व गंभीर स्व�पाच्या इजा होण्यास कारणीभुत ठरणारी अपघात �वण
असलेली मुख्य रस्त्यावरील िठकाणे असुन ती खाली िदली आहे त1. �.
िठकाणे
1
मुब
ं ई आ�ा महामागर्, रासिबहारी शाळे जवळ
2
�ारका सकर्ल
3
एमआयडीसी एिरया
4.
गंगापुर रोड
वरील िठकाणी वाहतुकींची घनता दे िखल सव�िधक आहे . तसेच शालीमार, कॉले ज रोड, �ंबकरोड (
नािशक प�श्चम), पंचवटी, नािशकरोड रे ल्वे स्टे शन, जेलरोड (नािशकरोड) या िठकाणी वाहतुकीची घनता
सव�िधक आहे .
2.7

औदयोिगक व रासायिनक अपघातऔदयोिगक क्षे�ात धोकादायक मालाची िनम�ती आिण �ि�या करणारे िंकवा धोकादायक मालाची
साठवणुक करणारे तीस उदयोग आहे त. यापैकी अनेक गोदामे िनवासी क्षे�ाच्या िंकवा अन्य मालाच्या साठवण

व्यवस्थांच्या अगदी िनकट आहे त. त्यामुळे िनवासी व तसेच औदयोिगक वसाहतींमध्ये आगीचा आिण
रासयिनक अपघाताचा मोठा धोका संभवतो.
अंदाजे 15.59 चौ. िकमी. क्षे� व्यापले ल्या आिण मोठी औदयोिगक उदयोग, संकुले इ. कें�
असलेल्या अंबड सातपुर औदयोिगक पटयात हे धोकादायक उपयोग �ामुख्याने कें�ीत झाले ले आहे त. अशा
�कारची कामे करणारी िविवध युिनटे या िठकाणी असल्याने ते अिधकच असुरिक्षत झाले ली आहे त. अशा सवर्
उदयोगांकडे त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर आवश्यक ते मनुष्यबळ आिण साधनसामु�ी असले ल्या आपआपल्या
योजना आहे त. अशा नािशक शहरातील औदयोिगक क्षे�ातील काही उदयोग जरी ज्वाला�ाही आिण िवषारी �व
पदाथर् व वायु( गॅसेस) हाताळणी करीत असले तरी त्यां च्याकडे िकरकोळ िंकवा मध्यम स्व�पाच्या आप�ींना
तोंड दे ण्यापुरतीच साधनसामु�ी आहे . त्यामुळे या युिनटांच्या जवळच्या पिरसरात असले ल्या उदयोगांना
/वस्तीला वाढता संभाव्य धोका िनम�ण झाले ला आहे . व त्यांना क्षे�बाहय आप�ी व्यवस्थापनाची गरज आहे .
यापैकी कोणत्याही संघटनेकडे आप�ीच्या क्षे�बाहय पिरणामाचे व्यवस्थापन करण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे
आप�ी उदभवल्यास त्यांच्या स्व�पानुसार नािशक अ�ग्नशमन दल यांच्याकडु न कुमक मागवावी लागते. या
उदयोगांची तपशीलवार वस्तु�स्थतीदशर्क प�के (फॅ क्ट शीटस्) धोका दायक उपयोग तसेच वस्तु�स्थती दशर्क
प�के यावरील खंड तीन मध्ये दे ण्यात आली आहे त.
या वस्तु�स्थतीदशर्क प�कामध्ये, �त्यक्ष पिरणामांच्या स्व�पात धोकादायक रसायनांचा असणारा
उदयोगांकडे उपलब्ध असले ली साधन साम�ी िविशष्ट धोका आिण आप�ींचा मुकाबला करण्यासाठी या बाबी
िवशेषत्वाने नमुद केले ल्या आहे या वस्तु�स्थतीदशर्क प�कांमध्ये (फॅ क्ट शीटस्) कामांच्या संबंधात अन्य
संघटनांशी समन्वय साधण्यास जबाबदार व्यक्ती िन�श्चत करण्यात आले ल्या आहे त. �भाग स्तरावर �भाग
अिधकारी हा आप�ीनंतरच्या कायर्वाहीत समन्वय साधण्यास जबाबदार आहे . ही वस्तु�स्थती लक्षात घे ता या
सवर् युिनटांनी, सवर् �कारच्या संकटकालीन पिर�स्थतीमध्ये आिण �त्यक्ष युिनटच्या िठकाणी संकटकालीन
पिर�स्थती उदभवली तरीही, �भाग अिधका-याशी संपकर् �स्थािपत करणे आवश्यक असेल. यामुळे अिधक
चांगल्या �कारे कामात समन्वय साधला जाईल आिण अ�ग्नशमन दलाकडु न वेळेवर कुमक िमळण्यास मदत
होईल आिण क्षे�बा�य कायर्वाही आवश्यक असेल तेव्हा राखीव व्यवस्थांचा उपयोग क�न घे ता येईल.
धोकादायक रसायने हाताळणा-या कंपन्यांची सूची आिण नािशकमधुन होणारी त्यां ची वाहतुक यांचा
तपशील संबंधीत उपाययोजनांसह खंड तीनमध्ये दे ण्यात आले ला आहे .
2.8

दं गेनािशकच्या वसाहतीमध्ये उवर्रीत महाराष्�ातुन व भारतातुन वस्तीसाठी आले ल्या स्थािनकेतर लोकांचा
जास्तीत जास्त �माणात समावेश असल्याने, नािशकमध्ये बहु सांस्कृ ितक, बहु भािषक आिण बहु वांिशक वस्ती
आढळु न येते. सवर् �कारच्या सांस्कृ ितक व राष्�ीय कायर्�म आिण उत्सव यामध्ये एकोपा आढळु न येतो. परं तु
जनसमुहांमध्ये गैरसमज होण्याची आिण मतमतांमध्ये संघषर् िनम�ण होण्याची व त्यातुन दं गे उदभवण्याची
शक्यता असते. जुन्या नािशक(नािशक पुवर्) आिण आजुबाजुच्या भागात मागे झाले ल्या दं ग्यां मळ
ु े िजिवतहानी व
मोठया �माणात आ�थक हानी झाल्याचे िदसुन आले. त्यामुळे नागिरकांच्या मनात असुरिक्षततेची भावना आिण
िभती िनम�ण झाली. या दं ग्यांमळ
ु े �वासी आिण नागिरक यांचे दै नंिदन व्यवहार ठप्प झाले होते आिण जखमी,
आजारी, वृध्द, गरीब व्यक्ती आिण छोटे - मोठे िव�ेते यां ना त्याची अिधक झळ पोचली. अशा पिर�स्थतीत त्या
भागांतील लोकांना िनवा-याच्या तात्पुरत्या िठकाणी िंकवा िन�श्चत केले ल्या सुरिक्षत जागी हलिवण्याची
आवश्यकता असते.

भाग-3
ित�ता कमी करण्याचे कायर् तं�
3. ती�ता कमी करण्याचे कायर् तं�
3.1 आप�ी संबंधातील िसध्दता
3.2 आप�ीची ती�ता कमी करणे
3.3 ती�ता कमी करण्याच्या कायर् तं�ाची उददीष्टे
3.1 आप�ी संबंधातील िसध्दता
असुरिक्षतता िवश्ले षण आिण धोका िनध�रण या िवषयावरील अगोदरच्या �करणांमध्ये धोक्याच्या
दष्ृ टीकोनातुन संबंधीत क्षे� तेथील जनता आिण मालम�ा यांच्या असुरिक्षततेची व्याप्ती आिण असा धोका
उदभवण्याची शक्यता िनध�रीत करण्याचे काम करण्यात आले आहे . योग्य त्या �ितबंधात्मक उपाय योजना
आिण ती�ता कमी करण्याची कायर्तं�े िन�श्चत करण्याच्या दष्ृ टीने या पुव�वश्यक बाबी आहे त.
िवश्लेषणाव�न असे िदसुन येते की, नािशक मधील िविवध िठकाणे ही वेगवेगळया आप�ींच्या दष्ृ टीने कमी
अिधक �माणात असुरिक्षत आहे त. म्हणुन िसध्दतेच्या आिण ती�ता कमी करण्याच्या योजना तयार कराव्या
लागतील आिण आप�ींच्या आघाताची ती�ता कमी करण्यासाठी �भाग स्तरावर स्थािनकिरत्या त्यांच्या
अंमलबजावणीवर संिनयं�ण ठे वावे लागेल. अशा िसध्दतेच्या आिण ती�ता कमी करण्याची कायर्तं�े यांचे स्तर
िन�श्चत करावे लागतील. संपण
ु र् समाजाची असुरिक्षतता लक्षात घे तांना या कायर्तं�ामध्ये सामािजक व
आ�थकदष्ृ टया मागास असलेल्या जनसमुहांकडे �ाधान्याने लक्ष पुरिवण्यात येण्याची आवश्यकता असेल.
3.2 आप�ीची ती�ता कमी करणे
आप�ीपुवर् िनयोजनामध्ये, आप�ीची ती�ता कमी करणे आिण संभाव्य आप�ीच्या संबंधात िसध्दता
करणे यासारख्या कामांचा समावेश आहे . आप�ीची ती�ता कमी करण्याच्या कायर्तं�ामध्ये, आप�ीला
कारणीभुत होणा-या धोक्यांवर लक्ष कें�ीत करण्यात आले असुन त्या�ारे त्याचे �त्यक्ष होणारे पिरणाम नष्ट
िंकवा मोठया �माणात कमी करण्याचा �यत्न करण्यात येईल. इमारतींना च�ीवादळ िंकवा भुकंप यांच्या
दष्ृ टीने �ितकारक्षम करण्यासाठी त्यांचे मजबुतीकरण, मोठया �माणात धोका असले ल्या क्षे�ांमध्ये िवकासाची

कामे करण्यावर िनब�ध घालण्यासाठी जमीन वापराच्या स्व�पाचे िनयं�ण करणे आिण वेगवेगळया क्षे�ांत
हानीची भरपाई होण्याची हमी असावी यादष्ृ टीने आ�थक कायर्व्यवहारांचे िवकें�ीकरण करणे यांचा उदाहरण
दाखल िनद� श करता येईल. धोका असले ल्या घटकांची असुरिक्षतता कमी करण्याच्या दष्ृ टीने रचना करण्यात
आलेले संरक्षक बांधकाम िंकवा रचनेतील फेरफार यांच्या बांधकामासारख्या संरचनात्मक उपाय योजना आिण
जमीन वायदा आिण बांधकाम संिहता यांचे िविनयन करणे िंकवा नुकसान कमी व्हावे यासाठी अंमलबजावणी
िवभागांना साधनसाम�ीिनशी सुसज्ज करणे यांसारख्या संरचनेनंतर उपाय योजना यापुढे �दे श आिण जनता
यांवर होणारा आप�ीचा आघात कमी होऊ शकेल. आप�ीमुळे जे कोणतेही नुकसान होऊ शकेल ते कमी
करण्यासाठी िंकवा टाळण्यासाठी केल्या जाणा-या �त्येक गोष्टीस “धोका कमी करणे ” असे म्हणतात. धोका
कमी करण्याचे असे काम नेहमीच्या आंतर िवभागीय समन्वयाने एकि�तपणे करता येईल.
ती�ता कमी करणे यामध्ये, िविशष्ट आप�ींच्या संबंधातील िसध्दतेशी ज्यांचा अितशय जवळु न संबंध
आहे अशांकडु न केली जाणारी दुरगामी पिरणाम असले ली व अशा आप�ींनंतर तात्काळ करण्यात येणारी
आिण त्या आप�ीमधुन अल्पावधीत बाहे र काढण्याची कृ ती असा अथर् अिभ�ेत आहे . ती�ता कमी करण्याचे
�यत्नांमध्ये केवळ दु�स्ती, पुनर्बांधकाम आिण िवकसीत भागांचे पुनर्वसन यावर भर असू नये तर िवकिसत
झालेले नाहीत अशा भागातील िवकासाच्या दष्ृ टीने पुव�वश्यक असले ल्या गोष्टी असे त्या �यत्नांचे स्व�प
असायला हवे.
3.3 ती�ता कमी करण्याच्या कायर् तं�ाची उददीष्टे
ज्या जनसुमहांमध्ये आपल्याला राहायचे आहे व काम करावयाचे आहे ते जनसमुह सुरिक्षत असावेत असे
जनतेस वाटावे यासाठी जनतेमध्ये आप�ीच्या धोक्यासं बंधात वाढत्या �माणात िनम�ण करणे आिण अशा
आप�ींच्या पिरणामी होणारी जीिवतहानी, दुखापती, आ�थक खचर् , नैस�गक व सांस्कृ ितक साधनसंप�ीचा
िवनाश यांचा धोका लक्षणीय �माणात कमी करणे .

भाग-4
नािशकसाठी ती�ताकमी करण्याच्याउपाययोजना

नािशकसाठी ती�ता कमी करण्याच्या उपाययोजना
4.1 पायाभुत सोयींमध्ये सुधारणा
4.1 वाहतुकीच्या पायाभुत सोयी
4.1.1 सेवा आिण त्यासबं धातील पायाभुत सोयी
4.1.2 गृहिनम�ण िवषयक पायाभुत सोयी
4.2 जनसंपकर् आिण सावर्जिनक मािहती यं �णा
4.2.1 िबनतारी संदेशवहन
4.2.2 मािहती फलक
4.2.3 शहन बस वाहतुक गाडयांमधील जनसंबंधीत यं �णा
4.2.4 रे ल्वे स्थानके आिण बस स्थानके ये थील जनसंबंधीत यं �णा
4.3.5 केबल टी. व्ही. नेटवकर्
4.2.6 जागितक मािहती सेवा (जी. आय. एस.)
4.2.7 आकाशवाणी
4.3 जमीन वापरिवषयक धोरणे आिण िनयोजन
4.3.1 सुरिक्षत स्थळे
4.3.2 जमीन भरावयाच्या जागांची सुधारणा व संरक्षण
4.3.3 भराव टाकुन जिमनीचे पुन:�ाषण करण्यावर िनयं �ण
4.3.4 साठवण करणारी व धोकादायक युिनटे िनवासी क्षे �ातुन अन्य� हलिवणे.
4.3.5 दाटी कमी करणे.
4. नािशकसाठी ती�ता कमी करण्याच्या उपाययोजना
अगोदरच्या भागांमध्ये िन�श्चत करण्यात आले ला धोका आिण असुरिक्षतता िवचारात घे ऊन ती�ता
कमी करण्याच्या �स्तािवत उपाययोजनांचे तीन पुरक िशषर्कांखाली वग�करण करण्यात आले आहे .
1. पायाभुत सोयींमध्ये सुधारणा
2. जनसंपकर् आिण सावर्जिनक मािहती यं�णा
3. जमीन वापरिवषयक धोरणे आिण िनयोजन
यांच्या आधारे , अंमलबजावणी यं�णांच्या भिवष्यातील वाढीच्या दष्ृ टीने आवश्यक गोष्टी व तसेच आप�ी
व्यवस्थापन योजनेच्या अंमलबजावणीच्या संबंधात त्यां च्याकडु न अपेिक्ष असले ल्या िविशष्ट गोष्टी िवचारात
घे ऊन या यं�णांसाठी आणखी कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहे ते िन�श्चत करावे लागेल. िवशेष साधन
साम�ीची व िनिवष्टाची (इनपुट) तरतुद केल्यामुळे सेवेच्या क्षमतेत आिण दज�मध्ये वाढ होईल आिण या
यं�णांकडे उपलब्ध असलेल्या मय�िदत मनुष्यबळाच्या सक्षम सहयोगाचे सुस�
ू ीकरण करता येईल अशी अपेक्षा

आहे . भिवष्यात �िशक्षण दे ऊन मानव संसाधनांच्या दज�त सुधारणा करण्याच्या शक्यता अजमावुन
पाहण्यासाठी �स्ताव आहे .
4.1 पायाभुत सोयींमध्ये सुधारणा
नािशकसाठी पायाभुत सोयींमध्ये आवश्यक असले ल्या सुधारणांचा वाहतुक, सेवा आिण गृहिनम�ण
संबंधातील पायाभुत सोयी यांच्या संबंधात अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये रस्ता व रे ल्वे वाहतुक यं�णा,
स्वच्छता, मलजलाची िवल्हे वाट लावण्याची पध्दती, पावसाळी पाण्याचा िनचरा यं�णा, झोपडप�टी सुधार
आिण घरदु�स्ती व िर�ोिफटींग कायर्�म यां चा समावेश आहे . पाणीपुरवठा वीजपुरवठा, दुरसंचार सेवा,
यांसारख्या नािशकच्या जीवनवािहन्या असले ल्या सेवा, इंधन, आरोग्य सेवा पुरवठा आिण अन्नधान्य पुरवठा
सेवा या पायाभुत सोयी कायर्क्षम रीतीने चालण्यावर मोठया �माणात अवलं बन
ु आहे त.
ती�ता कमी करण्याच्या संपुणर् कायर्तं�ाचे उददीष्ट पुढील�माणे आहे . असुरिक्षतता कमी करण्याच्या संबंधात
संस्थीय स्व�पाच्या व्यवस्थांच्या बाबतीत आिण या पायाभुत सोयींमध्ये सुधारणा करण्याच्या कायर्तं�ाची
अंमलबजावणी करण्याच्या �श्नांकडे िवशेष लक्ष पुरिवण्याची आवश्यकता आहे . रस्ते वाहतुक यं�णा,
पाणीपुरवठा इत्यादींच्या संबंधातील सिवस्तर मािहती संकिलत करण्याचा सध्याचा �यत्न हे असुरिक्षतता कमी
करण्याच्या िदशेने टाकलेले योग्य पाऊल आहे .
वाहतुकीच्या पायाभुत सोयी
अंदाज करण्यात आले ल्या �वासी वाहतुकीच्या गरजा, वाहनांच्या असले ल्या �माणात झाले ली वाढ
आिण खाजगी व सावर्जिनक वाहनांच्या संख्येत झाले ली वाढ यांमळ
ु े सध्या असले ल्या वाहतुकीच्या पायाभुत
सोयी आिण रस्ते त्यांच्यावर फार मोठा ताण पडणार आहे .
रस्त्यांवरील अपघातांचे �माण कमी करण्यासाठी, पुरामुळे जनजीवन िवस्कळीत होण्याचे �माण कमी
करण्याकरीता आिण तातडीच्या सेवा अिधक कालावधीसाठी उपलब्ध क�न दे णे शक्य व्हावे याकरता
वाहतुकीच्या पायाभुत सोयींमध्ये सुधारणा करण्याकरता आप�ींची ती�ता कमी करण्याचे एक व्यापक कायर्तं�
आवश्यक झाले आहे .
तथािप, सध्याच्या पिर�स्थतीत, पायाभुत सोयींच्या क्षमतां मध्ये मोठया �माणात कोणतीही वाढ करायचे झाल्यास
फार मोठया �माणात पुनवर्सनाचे काम करावे लागेल व त्यासाठी योग्य �कारचे धोरण आिण सहभागात्मक
कायर्तं� िन�श्चत करावे लागेल.
पादचारी व तसेच वाहने यांच्या सवर् �भागांमधील रहदारीचे �माण कमी करण्यासाठी या सवर् भागात रस्त्यांचे
का ँ�ीटीकरण करण्याच्या �स्तावाचा गांभीय�ने पाठपुरावा करण्याची गरज आहे .
उडडाणपुल (फलाय ओव्हसर्)
शहरात
1.
2.
3.

असलेल्या तीन उडडाणपुलांची सुची खाली दे ण्यात आलेली आहे .
मुंबई महामागर्
नािशकरोड
केटीएच कॉलेज समोर (गंगापुर रोड)

रस्त्यांचे �ंदीकरण

महत्वाच्या मुख्य रस्त्यांच्या संबंधात आवश्यक असले ल्या गोष्टींपैकी ही एक महत्वाची गोष्ट आहे .
नािशकरोड ते िसबीएस, �यंबक रोड, जुना मुंबई आ�ा मागर्, कॉले ज रोड, पंचवटी कारं जा, रिववार कारं जा,
अशोक स्तंभ, गंगापुररोड या माग�वर मोठया �माणात वाहतुकीची कोंडी होते ती दुर क�न हे मागर् अिधक �ंद
करण्याची गरज आहे . त्यािशवाय जंक्शनची िंकवा उडडाण पुलांची अशी िठकाणे आहे त. ज्या बाबतीत
सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे .
अितिरक्त रस्ते
एमआयडीसीचे औदयोिगक क्षे� आिण शहर यांच्या दरम्यान होणारी अवजड वाहनांची वाहतुक
सुरळीत करण्यासाठी एमआयडीसी क्षे�ात िंकवा त्यानजीक एक िवकिसत �क ट�मनस काय��न्वत करणे
गरजेचे आहे आिण मुब
ं ई आ�ा महामाग�व�न सदर ट�मनसकडे जाणारा रस्ता �ंद करण्याची गरज आहे . या
िशवाय शहरात उभ्या राहाणा-या खाजगी वाहतुक करणा-या वाहनांना (बस गाडया) उभ्या करणे साठी आडगांव
िंकवा साधु�ाम, तपोवन अशा िठकाणी बस ट�मनस करणे गरजेचे आहे . त्याच�कारे वाहने उभी क�न
ठे वण्यात आल्यामुळे वाहतुकीची मोठी कोंडी होऊ नये म्हणुन वसाहतींमध्ये �क ट�मनस उभारण्याची
आवश्यकता आहे .सवर् मुख्य रस्त्यांवरील ताण कमी करण्यासाठी जे रस्ते बांधण्याची गरज आहे . त्यांचा
भिवष्यातील योजनेत समावेश करण्यात यावा.
िवशेष मागर्क्षे�ांसाठी तरतुद(कॉिरडोसर्)
अ�ग्नशन दल, �ग्णवािहका आिण पोिलस दल यांच्यासाठी िवशेष मागर्क्ष�
े ां ची तरतुदमहानगरपािलका व शासकीय �ग्णालये, अ�ग्नशमन कें� आिण पोिलस ठाणी यांची िठकाणे िवचारात घे ऊन
अ�ग्नशमन दल, �ग्णवािहका आिण पोिलस दल यांची ये-जा सुलभ व्हावी यादष्ृ टीने िवशेष मागर्क्षे� अशी
िन�श्चतपणे तरतुद करणेकरीता एक योजना तयार करणे त यावी. राखीव मागर् क्षे�ांची अशी तरतुद करतांना,
वाहनांची दिक्षणो�र व पुवर्प�श्चम वाहतुक सुलभ व्हावी यादष्ृ टीने आतल्या भागाला जोडणा-या लहान मोठया
लेन िन�श्चत करण्याची गरज आहे . अशा िन�श्चत केले ल्या मागर्क्षे�ांवर वाहने उभी क�न ठे वण्यास िंकवा
कोणत्याही �कारचे अन्य अित�मण करण्यास परवानगी दे ण्यात येऊ नये. या �स्तांवगर्त, काही
�ग्णालयांमध्ये दुघर्टना िवभागांसाठी अितिरक्त �वेश�ारे आवश्यक असतील.
िवशेष मागर् क्षे �ांसाठी तरतुद
महाराष्� राज्य पिरवहन महामंडळ िंकवा नािशक महानगरपािलका यांची �स्तािवत परीवहन सेवां या
सावर्जिनक वाहतुक करणा-या यं�णा असल्याने त्यांच्यामुळे वाहतुकीची गती मंद होऊ नये व त्यांना आवश्यक
ते �ाधान्य दे िखल िमळावे, यासाठी या सेवांच्या बसगाडयांकरीता मुख्य माग�वर खास पथ (कंन्स) राखीव ठे वता
येतील. खास राखीव पथ (कंन्स) असले ल्या अशा माग�वर इतर वाहनांना केवळ िसग्नलच्या िठकाणी डावीकडे
वळण्यास परवानगी दे ण्यात यावी. या संदभ�त बसगाडयां साठी मागर् क्षे�ातील एक पथ(ले न) राखीव ठे वण्याच्या
�स्तावाचा या संदभ�त अभ्यास करावा लागेल.
गाडया उभ्या क�न ठे वण्यास �ितबं ध असलेले (नो पािक�ग) रस्ते
अिधक �माणात वाहनांची घनता असले ले रस्ते आिण महत्वाचे मोठे रस्ते हे नॉन पािक�ग क्षे� असावेत.
िवशेषत: शहराचे मुख्य रस्ते असणारे �ंबक रोड, गंगापुर रोड, महात्मा गांधी पथ, शरणपुर रोड, कॉले ज रोड,
जुना मुब
ं ई आ�ा रोड, पंचवटी रस्ता या रस्त्यांवर कोणत्याही जागांमधुन �वेश करण्यास परवानगी असु नये.

तसेच रसायनांची साठवण आिण �ि�या करणारी युिनटे ज्या क्षे�ात मोठया �माणात आहे . त्या क्षे�ांमध्येही
आगी लागण्याचा मोठा धोका आहे . यापैकी अनेक युिनटांच्या जवळपास िनवासी वसाहती आहे त व त्या
वसाहतींचे येथन
ु स्थलांतर करण्याची आवश्यकता भासेल. या िठकाणांना जोडणारे रस्ते पािक�गपासुन मुक्त
ठे वण्यात यावे. यामुळे आवश्यकता असल्यास तेथील लोकांचे स्थलांतर करणे सोपे होईल. त्याची दुसरी बाजु
म्हणजे या संबंधात पािक�ग िनद� शक योजने ची अंमलबजावणी करावी लागेल. आिण अिधक घनता असलेल्या
आिण रे ल्वे स्थानक, बस आगार असलेल्या भागात बहु मजली पािक�गसाठी व्यवस्था िनम�ण करावी लागेल.
सेवा आिण त्या संबंधातील पायाभुत सोयी
मागील तीस वष�त शहरामध्ये कोणत्याही साथीच्या रोगाचा फैलाव झाले ला नाही आिण पाणी
पुरवठयाच्या दज�वर दररोज बारकाईने लक्ष ठे वण्यात येत आहे . तरीही स्वच्छता िवषयक सोयी अपय�प्त
आहे त. �साधनगृहांच्या बाबतीत 1: 50 या�माणात सोयी उपलब्ध क�न दे ण्याचे उददीष्टे साध्य कण्यासाठी
सध्याच्या �साधनगृहांिशवाय आणखी ------ पेक्षा अिधक �साधगृहांची तरतुद करावी लागेल, असा अंदाज
आहे .
नािशक महानगरपािलकेच्या झोपडपटटी स्वच्छता काय�च्या अंतगर्त याबाबतीत काही
�माणात सहा्यय करता येईल. परं तु संबंधीत सवर् जनतेला या सोयी उपलब्ध्ा क�न दे णे पािलकेची साधनसंप�ी
मय�िदत असल्याने शक्य नाही, असे वाटते. स्वच्छतेच्या बाबतीत चांगल्या राजकीय पाठबळासह नवो��माची
आिण दष्ृ टीकोनाची गरज आहे .
िविवध जलमल�ि�या कें�ांच्या अंतगर्त �स्तािवत करण्यात आले ल्या मलजलवर
�ि�या करण्याच्या व त्यांची िवल्हे वाट लावण्याच्या सोयींना जास्तीत जास्त �ाधान्य दे ण्याची गरज आहे आिण
त्याबाबतीत काही अडथळे असतील तर लवकरात लवकर दुर करण्याची आवश्यकता आहे .
जनसमुहाच्या िठकाणी असणा-या स्वच्छते च्या पायाभुत सोयी
नािशक मध्ये मोठया संख्येने दे शांतगर्त पयर्टक येत असतात. त्याच�माणे येथे लोक सामुहीकपणे
एक� येतात. अशी अनेक िठकाणे आहे त. पयर्टक भेट दे तात. अशा आिण लोक सामुिहकपणे एक� येतात
अशा िठकाणी पुरेशा �माणात पाणी पुरवठयाच्या व स्वच्छतेच्या पायाभुत सोयींची तरतुद करणे आवश्यक
आहे . िफरत्या स्वच्छतेच्या सुिवधा ही एक वैक�ल्पक उपाययोजना करता येईल. तसेच स्थािनक रिहवाशांचे
आरोग्य सुरिक्षत राहावे यासाठी त्या िठकाणी येणा-या लोकांच्या सोयीसाठी स्थायी स्व�पाच्या स्वच्छतेच्या
पायाभुत सुिवधा उपलब्ध क�न दे ण्याची आवश्यकता आहे .

नाल्यांचे िनस्सारण करणे, तळभाग दु�स्त करणे व ते स्वच्छ करणे
नदी
नाल्यांच्या दुतफ� असलेल्या वस्त्या पुराच्या दष्ृ टीने असुरिक्षत आहे त. तसेच त्यां चे िनस्सारण
व तळभाग दु�स्ती न झाल्याने व त्यातील गाळ िनयिमतपणे काढण्यात येत नसल्याने त्यापैकी बहु तेक नाले
भ�न वाहु लागतात आिण तुंबतात. नािशक महानगरपािलकेच्या सावर्जिनक बांधकाम िवभाग (शहर
अिभयंता) िवभागाच्या माफर्त नाल्यांचे िनस्सारण करण्याचा, त्यांचे तळभाग दु�स्त करण्याचा व त्यांची सफाई
करण्याचा एक कायर्�म हाती घे ण्याची आवश्यकता आहे . त्यासाठी नाल्यांच्या बाजुस असले ल्या काही
वस्त्यांचे स्थलांतर करावे लागण्याची शक्यता आहे .

पावसाळी पाण्याची िनचरा वािहन्यांची क्षमता वाढिवणे
पावसाळी पाण्याच्या िनचर वािहन्यांची सध्याची क्षमता वाढिवण्याची
गरज असुन महाराष्� शासन आिण नािशक महानगरपािलका त्यावर गांभीय�ने िवचार करीत आहे . सध्याची ही
समस्या लक्षात येता पावसाळी पाणी धारण क�न ठे वणा-या नैस�गक धारक जलाशयांवर(होलडींग पॉन्डस)
िंकवा नदी नाले यावर कोणत्याही �कारे अित�मण करण्यास आिण त्यात भराव टाकुन ते बुजिवण्यास
परवानगी दे ता येणार नाही. या �स्तावामुळे पावसाळी पाण्याच्या िनचारा वािहन्यांच्या क्षमतेत आणखी वाढ
होईल. आिण �दुषणही कमी होईल.
संकटकाळीत सेवांचा दज� सुधारणे
आप�ीनंतर पुरावावयाच्या पोिलस दल, अ�ग्नशमन दल आिण �ग्णालये
यांच्या संकटकालीन सेवांमध्ये आ�ापय�त साधनसाम�ी आिण सुिवधा यांच्यामुळे ब-याचदा अडथळा िनम�ण
होत असतो. हे िवभाग सध्या ज्या बाबींमुळे त्यांना त्यांची आप�ी नंतरची कामे सुलभ िरतीने करण्यास मदत
होईल, अशा बाबी िन�श्चत करण्याचे काम करीत आहे त. िन�श्चत करण्यात आले ल्या अशा बाबी �ाप्त
करण्यास या सेवांना सहायय करणे हा आप�ीची ती�ता कमी करण्याच्या कायर्तं�ाचाच एक भाग असेल.
धोकादायक उदयोगांची कामांच्या िठकाणी आप�ीचा मुकाबला करण्याची असणारी क्षमता वाढिवणे
सध्या �त्येक धोकादायक उदयोगाकडे त्यांच्या कामाच्या िठकाणी पुरेशा अ�ग्नशमन क्षमतेसह त्यांची
आप�ी व्यवस्थापन योजना तयार असणे अपेक्षीत आहे . तथािप या उदयोगांकडे या संबंधात असले ल्या क्षमता
खुपच अपु-या असल्याचे व त्यामुळे नािशक महापािलकेच्या अ�ग्नशमनदलावर अिधक ताण पडत असल्याचे
आढळु न आले ले आहे . अ�ग्नशमन दलाकडु न �िशक्षण व मागर्दशर्न दे ण्याची व्यवस्था क�न त्यांची क्षमता
वाढिवण्याच्या कायर्�मामुळे हे उदयोग भिवष्यात त्यांच्या कामाच्या िठकाणी उदभवणा-या आप�ींचा मुकाबला
करण्याच्या दष्ृ टीने स्वयंपण
ु र् होण्यास व तसे नागरी �शासनास अितिरक्त साधनस्�ोत उपलब्ध होण्यास मदत
होईल.
4.1.3 गृहिनम�ण िवषयांवर पायाभुत सोयी
उपकर �ाप्त इमारतींचे िर�ोिकटींग आिण नवीकरणनिवन नािशक िवभागामध्ये गृहिनम�णासाठी आवश्यक असले ल्या पायाभुत सोयींचे कामे सु�वातीला
िसडकोकडु न करण्यात आली. ही कामे अल्पउत्पन्न गट गृहिनम�ण वसाहती म्हणुन िनद� िशत केल्या जाणा-या
निवन नािशक येथील वसाहतीतील होती. गृहिनम�णाच्या या पायाभुत सोयींची दु�स्ती करण्याची व काही
मय�दे पय�त त्यांचे पुनर्बांधकाम करण्याची गरज आहे . िसडकोकडु न केल्या जाणा-या दु�स्ती व पुनर्बांधकाम
करण्याच्या कामात त्या संबंधातील ल�ये साध्य करण्याच्या बाबतीत िविवध कारणांमळ
ु े आिण िवशेषत:
आ�थक कारणामुळे िवल्हे वाट झाली आहे . आप�ीची ित�ता कमी करण्याच्या �यत्नांचा एक भाग म्हणुन
िसडकोने या इमारतींची दु�स्ती करतांना भुकंप आिण वादळ यांचे संभाव्य धोके िवचारात घे ण्यात येतील यांची
खा�ी क�न घे तली पािहजे. यासाठी अितिरक्त िनधी आवश्यक असेल तसेच िर�ोिफटींग करावयाच्या इमारती
िन�श्चत करण्याची व त्याबाबतीत योग्य ते तांि�क िवकल्प उपलब्ध क�न दे ण्याची आवश्यकता आहे .
िनयमबाहय वसाहती

बहु तांशी �भागांमध्ये झोपडपटया असुन या सवर् िनयमबाहय वसाहती आहे त.
याआधी नमुद करण्यात आल्या�माणे घरे बांधण्यासाठी वापरण्यात आले ल्या िनकृ ष्ट साधनसाम�ीमुळे या
वसाहतीत वादळाच्या धोक्याच्या दष्ृ टीने या वसाहतींमधील घरांच्या दज�त सुधारणा करण्याची गरज आहे .
वसाहतींच्या सुधारणा करण्याच्या सध्याच्या तरतुदीनुसार अनेक कायर्�म हाती घे ण्यात आले . तथािप त्यांना
मय�िदत �माणात यश िमळाले. यापुव� राबिवण्यात आले ले वा�ल्मकी आंबेडकर आवास योजना,
जवाहरलाल नेह� राष्�ीय नागरी निवकरण अिभयान हे िनवा-याच्या दज�त सुधारणा करण्याचे महत्वाचे
कायर्�म आहे त. या झोपडपटयांना नागरी भागातील मुलभुत सेवा (बी.एस.यु.पी.) आिण रमाई आवास योजना
तसेच पंत�धान आवास योजना या�ारे मुलभुत स्व�पाच्या सोयी उपलब्ध क�न दे ण्यात येत आहे त.
िनयमबाहय वसाहतींची फार मोठी संख्या लक्षात घे ता सध्याच्या धोरणांना िनवारा सोयीत सुधारणा
करण्याच्या पुरक कायर्तं�ाची जोड दयावी लागेल. या संदभ�त झोपडपटटी दज� सुधारणा कायर्�म
(बी.एस.यु.पी.) हाती घे ण्याचा पुनर्िवचार करता येईल. पंत�धान आवास योजना हाती घे ण्यात आले ल्या
आहे त. झोपडपटटी दज� सुधार काय�तगर्त वसाहतींच्या सहकारी गृहिनम�ण संस्थांना सामुिहक धारणािधकार
(भाडे पटटा धारणा हक्क) िदल्यामुळे आिण िनवा-याचा दज� सुधारण्यास त्यांना उ�े जन िदल्यामुळे स्वयंसहायय
�ि�येमध्ये जनसमुहांना सहभागी क�न घे ण्याच्या शक्यता िदसुन आल्या आहे त. या योजनेखाली
समाधानकारक मानका�माणे पायाभुत सोयींचा दज� सुधारण्याचीही तरतुद करण्यात आली आहे . त्यामुळे
िनवा-याच्या सं बंधात सुधारणा करण्याच्या अशा कायर्तं�ामध्ये आप�ीची ती�ता कमी करण्याचा आिण त्या�ारे
या वसाहतींची असुरिक्षतता कमी करण्याच घटकही िवचारात घे णे आवश्यक झाले ले आहे .
िकमान पोच रस्ते : अ�ग्नशमन दल आिण �ग्णवािहका यांच्यासाठी िकमान पोच रस्ते असावेत. यासाठी जेथे
पोहचण्यासाठी योग्य रस्ते नसतील अशा वस्तींची कामे झोपडपटटी सुधार कायर्�मासाठी अ��माने हाती
घे ण्यात यावी. तांि�कदष्ृ टया हे शक्य नसेल त्याबाबतीत या वसाहतींची सुरिक्षत जागा स्थलांतर करण्याचे काम
हाती घे ण्यात यावे.
4.2 जनसंपकर् व सावर्जिनक मािहती यं �णासावर्जिनक मािहती यं�णेच्या अंतगर्त जनतेला आप�ीच्या संदभ�त धोका
िनध�रणाच्या टप्प्यापासुन आप�ी व्यवस्थापनाच्या संपण
ु र् �ि�येची जाणीव क�न दे णे व मािहती पुरिवणे
आवश्यक असते. सावर्जिनक मािहती यं�णा साथर् पणे वापरली जावी यासाठी अिधभार मोठया �माणात
जनसमुहाचे िशक्षण उप�म िनम�ण करणे , योजनेचा �सार आिण िसध्दतेचा सराव या गोष्टी होण्याची
आवश्यकता आहे . ही िविशष्ट कामे आप�ी व्यवस्थापन योजनेत नमुद दे िखल करण्यात आले ली आहे त.
योजनेचा �सार आिण िसध्दता या कामांमध्ये नागरीकां चे गट, अशासकीय संघटना आिण जनाधार संघटना
यांना सहभागी क�न घे णे हा एक अितशय महत्वाचा घटक असणार आहे . त्यािशवाय इशारा यं�णांची मािहती
क�न दे णे आिण अशा यं�णांच्या इशा-यानंतर करावयाच्या उपाययोजनांचा िनयिमत सराव आिण आप�ीच्या
पिर�स्थतीत जनतेने काम कावे आिण काय क� नये यािवषयाच्या सुचना अशाही उपाययोजना सुचिवण्यात
आल्या आहे त. संबंधीत संस्था अशी कामे हाती घे ण्यास सांगण्यात आले आहे .

4.2.1 िबनतारी संदेश वहन
कायर्क्षमिरतीने समन्वय साधला जावा आिण आप�ीनंतरचे काम �भावीपणे
करता यावे यासाठी नािशक महानगरपािलका, पोिलसदल, अ�ग्नशमन दल, पािलका, शासकीय �ग्णालय,
हवामान कें� व वाहतुक यं�णा यासारख्या अंमलबजावणी करणा-या िवभागांमधील संदेशवहन सुव्यव�स्थत
असणे आवश्यक आहे . अिधक कायर्क्षम िबनतारी यं�ण बसवुन सध्याच्या संदेशवहन यं�णे चा दज� वाढवुन हे
करता येईल. अशी िबनतारी यं�णा उभयिदशापारे क्षक (फु ल डु प्ले क्स ) असावी. आिण ितच्या �ारे वेगवेगळया
अंमलबजावणी करणा-या िवभागांना संपकर् करणे शक्य होईल.
4.2.2 मािहती फलक
तसेच आप�ीची ती�ता कमी करण्याचा एक भाग म्हणुन मािहती
दशर्िवणारे इले क्�ॉिनक्स फलक उभारण्यात यावीत आणी या मािहत फलकांचे संिनयं�ण नािशक
महानगरपािलकेच्या िनयं�ण कक्षेतन
ु केले जावे. �दश�त केले जाणारे संदेश हे आप�ीच्या वेळी केवळ
सुचनात्मक �कारे असतील. �दश�त करण्यात आले ल्या मािहतीमुळे आप�ीनंतर करावयाच्या कृ तीसंबंधात
जनतेला मागर्दशर्न िमळे ल आिण �शासनाला आप�ीचा पिरणाम संबंधीत स्थानापुरता मय�िदत ठे वण्यात मदत
होईल. सामान्यवेळी याच मािहती फलकांचा वापर सामािजक �श्नांसंबंधात समाजाचे उदभोदन करण्यासाठी
आिण आप�ीच्या िसध्दतेसंबंधातील संदेश �सािरत करण्यासाठी करता येईल. वाहतुक पोिलस आिण नािशक
महानगरपािलका यांनी हे फलक जेथे उभारता येतील अशी िठकाणे संयक्
ु तपणे िन�श्चत केली आहे त. या
संदभ�त महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामंडळाची बस आगारे ही महत्वाची िठकाणे आहे त.
4.2.4 बसस्थानके ये थील जनसंबोधन यं �णानािशक महानगरपािलकेच्या क्षे�ातील सवर् महाराष्� राज्य पिरवहन महामंडळाची
बस आगारे जेथे �वाशांना वाहतुकीच्या �स्थतीसंबंधात अदयायावत मािहती िमळावी यासाठी जनसंबोधन
यं�णेची सुिवधा उपलब्ध असावी.
4.2.5 केबल टी. व्ही. नेटवकर्केबल टी.व्ही. नेटवकर्वर �द�शत करण्यात आले ल्या मािहतीमुळे नागिरकांना
त्यांच्या �वासासंबंधात िनणर् य घे ण्यास मदत होईल. केबल टी. व्ही. चालकांचा �ाहक वगर् स्थािनक असल्याने
पुरिवण्यात यावयाची मािहती �भागिनहाय करावी लागेल.
4.2.6 जागितक मािहती सेवा (जीआयएस)नािशकामधील सवर् पायाभुत सोयी आिण सुिवधा या बहु वापरकत� तत्वावर
जागितक मािहती सेवा यं�णे चा वापर करण्याच्या दष्ृ टीने अनु�प करण्याची गरज आहे . म्हणुन 1:1,000 या
�माणात जागितक मािहती सेवा यं�णा िवकिसत करण्याची आवश्यकता आहे . यामुळे िनयोजनकार, �शासक
आणी तातडीच्या सेवा व सुिवधा पुरिवणारे यांना सहाय होईल.
4.2.7 आकाशवाणी सेवा
रे िडओ हे एक स्वस्तात उपलब्ध असणारे आिण वीजेची गरज न पडता अनेक िदवस

�ाय सेल बॅटरीवर चालु शकणारे तसेच स्वत:बरोबर कोठे ही घे ऊन जाता येणारे व वापरण्यास सोपे आिण
मोबाईल फोनच्या सेवा पुरवठयात जसा अडथळा येतो तसा अडथळा न येणारे साधन असल्यामुळे, नािशक
शहर आकाशवाणी कें� उभारणे िंकवा िंनय�ण कक्षासाठी केवळ संकटकाळी आिण आक�स्मक घटनेच्यावेळी
वापरता येईल अशी स्पेक्�म ि�क्वेन्सी उपलध क�न घे णे आवश्यक आहे .
4.3 : जिमन वापरा िवषयक धोरण व िनयोजन
नािशक महानगरपािलका क्षे�ासाठी तयार करण्यात आले ला नािशक शहर िवकास
आराखडयामध्ये जिमन वापरािवषयक धोरणाच्या मुलभुत तत्वांची तरतुद करण्यात आले ली आहे व
िनयोजनाची िदशा दशर्िवण्यात आले ली आहे . या दस्तऐवजामध्ये समािवष्ट असले ल्या धोरणात्मक चौकटीत
राहु न आिण नमुद करण्यात आले ले �ाधान्य काम लक्षात घे ऊन पुिढल गोष्टी आप�ीची ती�ता कमी
करण्याच्या कायर्तं�ाच्या कक्षेत आणता येईल. नािशक शहराच्या सं बंधातील जनसमुहाची िसध्दता आिण
पय�वरणीय व्यवस्थापन यावरील तपिशलांमध्ये असुरिक्षत वसाहती तसेच पदपथ िनवासी यांचे �कारिनष्ठ
वग�करण दे ण्यात आलेले आहे . सध्याच्या �कारिनष्ठ वग�करणामध्ये मालकी व िविनमय केल्या जाण्यासाठी
आवश्यक असले ली पा�ता याबाबी िवचारात घे तल्या जातात. असुरिक्षततेच्या �कारिनष्ठ वग�करणाच्या
संदभ�त सध्याच्या वसाहतींचे तपिशलवार िवश्ले षण केल्यामुळे अशा असुरिक्षत वसाहतींचे सुरिक्षत जागी
स्थलांतर करण्याची एक बृहद योजना तयार करण्यास मदत होईल.

4.3.2 जमीन भरावाच्या जागांची सुधारणा व संरक्षण:
जमीन भरावाच्या सवर् जागांच्या िठकाणी सर�स केरकचरा टाकला जात असल्याने व
त्यांच्यावर कोणाचीही दे खरे ख नसल्यामुळे तेथे �चं ड �माणात िनयमबा�य वसाहती िनम�ण झाल्या आहे त
आिण त्यामुळे अगोदरच असुरिक्षत असले ल्या वसाहतींच्या संख्येत भर पडली आहे असे आढळु न येते तसेच
त्याची पिरणती मातीचे थर टाकून व त्यां चे घनीकरण क�न असुरिक्षत वसाहती आिण पदपथ िनवासी
यांच्यासाठी सुरिक्षत जागा उपलब्ध क�न दे ण्याच्या दष्ृ टीने अशा जागां चा वापर करण्याची संधी गामवण्यात
आली आहे .
4.3.3 भराव टाकुन जिमनींचे पुन:�ापण करण्यावर िनयं �णसध्या अ�स्तत्वात असलेल्या जलधारण क्षे�ांचे आिण पावसाळी पाण्याच्या धारक
जलाशयांचे िवकास िनयं�ण िनयम अिधक कडक क�न रक्षण करावे लागेल. कोणत्याही अपवादांसाठी तरतुद
करणारे खंड िवकास िनयं�ण काढु न टाकण्यात यावेत.
4.3.4 साठवण करणारी व धोकादायक युिनटे िनवासी क्षे �ांतन
ु अन्य� हलिवणेएक धोरणत्मक बाब म्हणुन िनवासी क्षे�ांमध्ये धोकादायक साम�ीची साठवण व �ि�या करण्यास
सामान्यत: मनाई करण्यात आलेली आहे . तथािप सध्याची पिर�स्थती पाहता अशा युिनटांना िनवासी
क्षे�ांतन
ु स्थलांतर करण्यास िविवध �ोत्साहने दे ऊन आिण नंतर त्यासंबंधात अंमलबजावणी क�न
जाणीवपुवक
र् �यत्न करण्याची गरज आहे . हे काम क्षे�िनहाय पातळीवर म्हणजे �भाग पातळीवर

करावे लागेल. अशा युिनटांची एक �भागिनहाय सूची तयार क�न ितच्या आधारे टप्यांटप्यांचा एक
कायर्�म तयार करता येईल.
4.3.5 दाटी कमी करणेनािशक हे एक िनयोिजत शहर असल्याने पायाभुत सोयींच्या संबंधात ते आपल्या
क्षमतेच्या कमाल मय�दे पय�त पोहोचण्याची शक्यता आहे . मुख्य शहराची दाटी कमी करण्याचे धोरण म्हणुन
महाराष्� शासन, नवीन वसाहती िवकिसत करण्यासाठी जिमनीच्या िनद� िशत िवकास योजनांची अंमलबजावणी
करण्याच्या धोरणाचा पाठपुरावा करीत आहे . त्याबरोबर कृ षी, लोखं ड बाजार व इतर घाऊक बाजार यासारख्या
काही मोठया व्यापारी कायर्व्यवहारांचे नािशक शहराच्या बाहे र स्थलांतर क�न रोजगारही अन्य� हलिवण्याचे
�यत्न करणे आवश्यक आहे . कामाचे स्थानिनश्चयन आिण पायाभुत सोयींचा िवकास यांचा समावेश करण्याचे
धोरण राबवुन नािशक शहरात �ादे िशक िवकें�ीकरण करण्याच्या संभाव्य क्षमतां चा आणखी वापर क�न
घे ण्याची आवश्यकता आहे .

भाग-5
समन्वय यं �णांची आवश्यकता
5. समन्वय यं �णांची आवश्यकता :
5.1 नािशकची खास वैिशष्टये –
नािशक शहर आिण नािशक िजल्हािधकारी असे करण्यात आले ले िवभाजन हे अिधकतर महसुली
�शासकीय व्यवस्था आहे . नािशकसाठी एक महानगरपािलका असुन पािलका सेवांच्या व्यवस्थापनासाठी ितची
6 �भागांमध्ये िवभागणी करण्यात आले ली आहे . आप�ी व्यवस्थानाच्या सवर् बाबतीत िजल्हािधकारी हे
पािलका आयुक्तांना सहायय करतील. नािशकमध्ये सध्या पुढील�माणे िनयं�ण कक्ष आहे त1. नािशक िजल्हा िनयं �ण कक्ष
2. नािशक महानगरपािलका िनयं �ण कक्ष
3. पोिलस िनयं �ण कक्ष
4. अ�ग्नशमन दल िनयं �ण कक्ष

5. महाराष्� राज्य िवज िवतरण कंपनी िल. नािशक
6. महाराष्� राज्य पिरवहन महामंडळ िनयं �ण कक्ष
7. रे ल्वे िनयं �ण कक्ष
8. महाराष्� औदयोिगक िवकास महामं डळ िनयं �ण कक्ष
9. महाराष्� �दुषण िनयं �ण मंडळ िनयं �ण कक्ष
10. औदयोिगक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय िनयं �ण कक्ष
यािशवाय अपर मुख्य सिचव (गृह) यांच्या खास िवनंतीव�न, सेनादलाकडु न, लोकांचे स्थलांतर
करणे , वैदयिकय सहाय्य, सहाय्याची तरतुद आिण मदत छावण्या उभारणे , संदेशवहन, सहाय्य , हाती
पोहोचलेल्या पायाभुत सोयींची दु�स्ती, आंतरराष्�ीय सहाय्याचे व्यवस्थापन इत्यादींसाठी मदत िमळिवता येते.
सेवादलाच्या िनयं�णकक्षा�ारे या कामांचा समन्वय साधण्यात येईल आिण हा िनयं�ण कक्ष समन्वय यं�णेचा
एक भाग असेल.
पावसाळयामध्ये सवर् �भाग काय�लयांमध्ये तात्पुरत्या स्व�पाचे िनयं�ण कक्ष उभारण्यात येतात.
त्यािशवाय नािशक महानगरपािलकेचा पाणीपुरवठा िवभाग साथीच्या रोगासंबंधातील दक्षता म्हणुन पाण्याच्या
दज�वर दररोज बारकाईने लक्ष ठे वीत असतो. सेवांमधील अंतगर्त समन्वयावर संिनयं�ण ठे वण्यासाठी नािशक
महानगरपािलकेमध्ये जल व मलजल िनयं�ण कक्ष दे खील आहे .
नािशक महानगरपािलका क्षे�ामध्ये महाराष्� राज्य पिरवहन महामंडळामाफर्त सावर्जिनक वाहतुकीची
व्यवस्था चालिवली जाते. सरासरी 1.2 लक्ष �वासी या सेवेचा वापर करतात. बस वाहतुक सेवा खंडीत
झाल्यास िरक्षा िंकवा खाजगी वाहने यांच्या सहाय्याने वाहतुक सुरिळत होऊ शकते.
अनुभवाव�न असे िदसुन आले आहे की, रे ल्वे अपघात यामुळे आिण वीजपुरवठा खं डीत झाल्यामुळे
मुख्यत्वेक�न अशा �कारे जनजीवन िवस्कळीत होते. म्हणुन अशा घटनांच्या बाबतीत राज्य व कें� शासनाची
अिभकरणे व स्थािनक �ािधकरणे यांच्याशी िवशेषत: पोिलस िवभाग, नािशक महानगरपािलका यांच्यामध्ये
समन्वय साधण्याची गरज असते.
नािशक शहराला आिण जवळपासच्या पिरसराला अनेक आप�ींना सामोरे जावे लागले आहे आिण
गेली काही वष� या आप�ींची पुनरावृ�ी आिण ती�ता यामध्ये वाढ होत आहे . आप�ीच्या पिरस्थतीमध्ये िविवध
िनयं�णकक्ष, नगरपािलका िवभाग आिण राज्य शासनाचे िवभाग यांचा सि�य सहभाग असतो आिण ते
आप�ीच्या संबंधात इशारा दे ण्याच्या टप्प्यापासुन सहाय्य व पुनर्वसन करण्याच्या टप्पयापय�त, आप�ीनंतरच्या
काय�त सहभागी असतात. यामुळे अनेक �ािधकरणे आिण अनेकांचे िनयं�ण अशी �स्थती िनम�ण होते त्यामुळे
�भावी समन्वय यं�णा आवश्यक ठरते.
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6. संस्थात्मक स्व�पाच्या व्यवस्था
नािशक महानगरपािलकच्या व्यवस्था क्षमतेत असतील अशा बहु तांशी आप�ींच्या संबंधात
महानगरपािलका आयुक्त यांची आदे श �मांक पय�वरण आिण वने डीएमयु 2006/ सीआर-11/ बीएम-1/
�मांक 23 जुलै 2006 या �ारे नािशक महानगरपािलका आप�ी अिधकारी म्हणुन िनयुक्ती करण्यात
आलेली आहे . नािशक महानगरपािलका राज्य शासनाच्या �ािधकारणाकडु न कोणताही हस्तक्षेप न होता
आप�ीच्या संबंधातील कामे करील. संकटकालीन काय� कें�े (ईओसी) आिण दोन िनयं�ण कक्ष यासह �भाग
स्तरावर सवर् सहा �भागांसाठी क्षे�स्तरीय योजना तयार करण्यात आल्या असुन त्यामध्ये �भाग आप�ी
व्यवस्थापक म्हणुन काम करावे लागणा-या �भाग अिधका-यांकडे िविशष्ट जबाबदा-या सोपिवण्यात आल्या
आहे त. �भाग स्तरावरील अिधका-यांवर सोपिवण्यात यावेळी आप�ी व्यवस्थापकाची कामे भाग-11 मध्ये
दे ण्यात आलेली आहे त.
तथािप ज्या बाबतीत कें� शासनाच्या अिभकरणासह िविवध �कारच्या संस्थांशी समन्वय साधणे
आवश्यक असते. अशा असधारण स्व�पाची फारमोठी व्याप्ती असले ल्या आप�ींच्या बाबती अपर मुख्य
सिचव (गृह) हे नािशक शहरातील आप�ींची �स्थती हाताळण्यासाठी महानगरपािलकेस िविवध शासकीय
संघटनांकडु न सहाय्य उपलब्ध क�न दे ण्यात महत्वाची भुिमका बजावु शकतील.
आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतरच्या काळात आिण आप�ी उदभवल्यावर त्यानं तरच्या कामात
समन्वय साधण्याच्या व्यवस्था वेगवेगळया तक्त्यांमध्ये िदल्या आहे त.
1. नािशक महानगरपािलका आप�ी व्यवस्थापन सिमती
माननीय महानगरपािलका आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणारी नािशक महानगरपािलका
आप�ी व्यवस्थापन सिमती असेल त्या सिमतीमध्ये पुिढल सदस्यांचा समावेश असेलअ.�.
पदनाम व �ािधकरण
सिमती पदनाम

महानगरपािलका आयुक्त, नािशक
अध्यक्ष
पोिलस आयुक्त, नािशक पोिलस
सदस्य
महाव्यवस्थापक, भारत संचार
िनगम िल. नािशक
सदस्य
4.
अितिरक्त आयुक्त (शहर), नािशक
सदस्य सिचव
महानगरपािलका, नािशक
5.
अितिरक्त आयुक्त (सेवा), नािशक
महानगरपािलका, नािशक
सदस्य
6.
�ादे िशक अिधकारी, महाराष्� औदयोिगक
सदस्य
िवकास महामंडळ
7.
शहर अिभयं ता, अिभयांि�की िवभाग,
नािशक महानगरपािलका, नािशक
सदस्य
8.
उपसंचालक, औदयोिगक सुरक्षा व आरोग्य
सदस्य
नािशक
9.
उप �ादे िशक पिरवहन अिधकारी, पिरवहन
सदस्य
िवभाग, नािशक
10. िवभागीय अिधकारी, महाराष्� �दुषण
सदस्य
िनयं �ण मंडळ, नािशक
11.
रे ल्वे �बं धक, नािशक
सदस्य
12.
अिधक्षक अिभयं ता, महाराष्� राज्य, िवदयुत
सदस्य
िवतरण कंपनी, नािशक
13.
अिधक्षक अिभयं ता (नािशक) सावर्जिनक
सदस्य
बांधकाम िवभाग, नािशक
14. िवभागीय व्यवस्थापक महाराष्� राज्य पिरवहन
महामंडळ, नािशक
सदस्य
15.
कमांडंड आ�टलरी सेंटर नािशक
सदस्य
16.
िजल्हा समादे शक होमगाडर् नािशक िजल्हा
सदस्य
नािशक
17.
उपसंचालक नागरी संरक्षण दल
सदस्य
18.
अशासकीय संघटना- िनमा (औदयोिगक संघटना )
सदस्य
आप�ीचा �कार आिण तीची ती�ता लक्षात घे ऊन पािलका आयुक्त सिमतीवर आवश्यक
त्या व्यक्तींची िनयुक्ती क� शकतील.
1.
2.
3.

6.2 नािशक महानगरपािलका आप�ी व्यवस्थापन सिमतीची कामे
नािशक महानगरपािलका आप�ी व्यवस्थापन सिमतीची कामे पुिढल�माणे असतील1. सवर् िवभागांमध्ये �भावीपणे आंतरिवभागीय समन्वय साधला जाण्याची सुिन�श्चती करणे
2. आवश्यक असेल तेव्हा धोरणात्मक िनणर्य घे णे

3. आप�ीच्या �स्थती िवषयी शासनाला वेळोवेळी मािहती पुरिवणे
4. नािशक महानगरपािलकेचा िनयं �ण कक्ष, पोिलस िनयं �ण कक्ष आिण सेवादल िनयं �ण कक्ष
यांच्याकडु न �ाप्त होणा-या आप�ी संबंधातील कायर् अहवालांचा आढावा घे णे आिण योग्य
िनद� श दे णे
5. पुढील संबंधीत आिण कें� शासनाच्या �ािधकरणाच्या कामांमध्ये समन्वय साधणे, संरक्षण
दले, राज्य राखीव पोिलस, आरपीएफ, कें�ीय औदयोिगक सुरक्षा दल, भारत संचार िनगम,
दुरदशर् न, आकाशवाणी, हवामान शाखा िवभाग, महाराष्� �दुषण िनयं �ण मं डळ, औदयोिगक
सुरक्षा व आरोग्य संचलानलय
मा. पािलका आयुक्त आप�ी व्यवस्थापन योजनेच्या संबंधात िसध्दतेच्या उपाययोजनां चा एक भाग
म्हणुन िवचारिवमशर् करण्यासाठी एक अनौपचािरक गट (कें�क सिमती ) तयार क� शकतील. या कें�क
गटामध्ये पुिढल सदस्यांचा समावेश असु शकेल व हा गट साधनसाम�ी िवशेषत: गॅस गळती, घरांची पडझड
इत्यादींसारख्या िविशष्ट आप�ी संबंधात (खाली िदले ल्या �माने ) खास �कारची साधन साम�ी उपलब्ध क�न
ती कामे लावण्यामध्ये आिण अिधक चां गल्या समन्वयासाठी सहाय्य करण्याच्या दष्ृ टीने वरचे वर आपल्या
बैठकी घे ऊ शकेल.
साधनसाम�ीच्या उपाययोजनांसाठी आवश्यक असलेली साम�ी/ साधने
• �ग्णवािहका
* िफरते क्ष- िकरण युिनट
• नौका/ बचाव नौका
* जनसंबोधन यं �णा
• बसगाडया
* िडझे लवर आिण िवजेवर चालणारे पं प
* स्वयं श्वसन(सेल्फ ि�दींग) उपकरणे
• बांधकाम पाडण्याची साधने (�ेन्स,
* �स्नफर कु�े
बुलडोजर, जेसीबी, टं पर इ.)
• टँकसर्
* मृदावाही उपस्कर
• तंब ु
* फोम टें डसर्
• टॉ�क्सक गॅस माक्स
* जिन�े
•
हॅम रे िडओ संच
* काप�य (�ॅक्टर)
• �क्स
* हे िलकॉप्टर सेवा
• बॅटरीसह व्हीएचएफ संच
* मोबाईल �ॉमा केअर व्हॅन्स
• िबनतारी (वायरलेस) संच
6.3 नािशक महानगरपािलका आप�ी व्यवस्थापन उपसिमती
आप�ी नंतरची कायर्वाही वेगाने व �भावीपणे केली जावी यासाठी आप�ी संबंधातील कामांची
अंमलबजावणी नािशक महानगरपािलका आप�ी व्यवस्थापन सिमतीच्या मागर्दशर्नाखाली करण्यात येईल. या
कामांवर बारकाईने दे खरे ख ठे वण्याची जबाबदारी दे खील या सिमतीवर असेल. अशी सिमती ही स्थायी
स्व�पाची सिमती असेल. या उपसिमत्यांची रचना पुिढल�माणे असेल.
6.3.1 बचाव काम सिमती

आप�ीच्या वेळी नागिरकांचा बचाव करण्यासाठी �त्येकी 36 सदस्य असले ली तीन बचाव पथके
गठीत करण्यात येतील व त्या पथकांमध्ये पुढील व्यक्तींचा समावेश असेल.
1. अ�ग्नशमन अिधकारी
- मुख्य अिधकारी
2. अ�ग्नशामक (फायरमे न)
- 9 सदस्य
3. नािशक महानगरपािलकेचे नागरी
संरक्षणािवषय �िशक्षण घे तलेले कमर् चारी
- 9 सदस्य
4. नािशकमध्ये राहणारे गृहरक्षक(होमगाडर् )
- 9 सदस्य
5. पोिलस कमर् चारी
9 सदस्य
6.3.2. संरचनात्मकदृढता सिमतीबांधकामाच्या मजबुतीिवषयी सुिन�श्चती करणे आिण िवकासाची कामे सवर् साधारण िवकास
िनयं �ण िविनयमांच्या मानांकानुसार होत असल्यासंबंधात संिनयं �ण करणे हे या सिमतीचे �योजन
असेल.
1. शहर अिभयं ता
अध्यक्ष
2. पािलका उप आयुक्त (आ.व्य)
सदस्य
3. िअधक्षक अिभयं ता
सदस्य
4. नगररचना अिधकारी
सदस्य
6.3.3 �िशक्षण व िवकास सिमती
कमर्चारी व नागरीक यांना आप�ी व्यवस्थापनासाठी �िशक्षण दे ऊन तयार करणे हे या
सिमतीचे �योजन असेल.
1. पािलका उप आयुक्त (आ. व्य.)
अध्यक्ष
2. पािलका उपआयुक्त (�शासन)
सदस्य
3. पािलका सहआयुक्त (अित�मण)
सदस्य
4. पािलका सहआयुक्त(योजना)
सदस्य
5. सहायक जनसंपकर् अिधकारी
सदस्य
4. जनजागृती सिमतीजनतेमध्ये िविवध �कारच्या आप�ी संबंधात आिण आप�ी व्यवस्थापनातील नागिरकांची
जबाबदारी यांिवषयी जाणीव िनम�ण करणे या सिमतीचे �योजन असेल.
1. पािलका उप आयुक्त (�शासन)
अध्यक्ष
2. पािलका सहआयुक्त (योजना)
सदस्य
3. पािलका सहआयुक्त (क्षे �)
सदस्य
4. सहायक जनसंपकर् अिधकारी
सदस्य

भाग-7
िनयं �ण कक्षांची कामे
7. िनयं �ण कक्षांची कामे
7.1 पोिलस िनयं �ण कक्ष
7.2 नािशक महानगरपािलका िनयं �ण कक्ष
7.3 अ�ग्नशमन दल िनयं �ण कक्ष
7.4 रे ल्वे िनयं �ण कक्ष
7.5 नािशक िजल्हयाचे िजल्हा िनयं �ण कक्ष
7.6 नािशक महानगरपािलका आिण राज्य शासन यांची आप�ीच्या काळातील आरोग्य
िवषयक कामे
7.7 नागरी संरक्षण िनयं �ण कक्ष
7.8 सेना दल िनयं �ण कक्ष
7. िनयं �ण कक्षांची कामे िविवध अंमलबजावणी िवभागांच्या अिधकारक्षे�ातील िनयं�ण कक्षावर, त्या �त्येक िनयं�ण
कक्षासमोर नमुद करण्यात आले ल्या सेवा आिण कामे यांच्या संबंधात समन्वय साधण्याची व ती अिधक सुकर
करण्याची जबाबदारी असेल. हे िनयं�ण कक्ष त्यांच्या संबंधीत िवभागांचा कमर्चारी वगर् उपलब्ध होण्याची
आिण कायर्रत होण्याची खा�ी क�न घे तील. संकटकालीन पिर�स्थतीमध्ये नािशक महानगरपािलका िनयं�ण
कक्षाकडु न अितिरक्त मदत मागिवता येईल.
1. पोिलस िनयं �ण कक्ष• नािशक महानगरपािलका िनयं �ण कक्षाशी समन्वय साधणे
• वाहने आिण पादचारी यांची वाहतुक मय�िदत करण्यासाठी संबंधीत भागाची
घेराबं दी करणे
• वाचिवण्यात आलेल्या / आप�ी�स्त लोकांना �ग्णालयात हलिवणे
• बचावाथर् आिण मदत कायर् करणारे कमर् चारी/ वाहने सहजिरत्या आप�ीच्या िठकाणी पोहचु
शकतील याची तरतुद करणे
• �े तांची िवल्हे वाट लावणे

•
•
•
•

कायदा व सुव्यवस्था राखणे
आवश्यक असे ल त्या �माणे व तेथे, त्यावेळी �ादे िशक पिरवहन महामं डळ यांचेशी समन्वय
साधुन वाहतुक दुस-या माग�ने वळिवणे
जन�चार माध्यमे आिण समाज यांना मािहती पुरिवण्यासाठी मािहती कें�े उभारणे
नािशक महानगरपािलका आिण महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामं डळ यांच्या िनयं �ण कक्षांशी
समन्वय साधणे म्हणुन नािशक महानगरपािलका आप�ी व्यवस्थापन कृ ती योजनांमध्ये , िविवध
िनयं �ण कक्ष, महानगरपािलकेचे िवभाग, राज्य शासनाचे िवभाग, यांनी एकमे कांशी आिण राज्य
पातळीवर समन्वय साधण्याची तरतुद करण्यात आली आहे .

7.2 नािशक महानगरपािलका िनयं �ण कक्ष
खाली नमुद करण्यात आले ली कामे पार पाडण्याबरोबरच एक कें�ीभुत िनयं�ण कक्ष म्हणुन
असलेल्या आपल्या अिधकारात नािशक महानगरपािलका िनयं�ण कक्ष हा आप�ीच्या िठकाणी काम करणा-या
सवर् अंमलबजावणी िवभागांच्या आिण संस्थांच्या कामांच्या संबंधात सवर् इतर िवभाग िनयं�ण कक्षांकडु न
िमळणा-या सहाय्यामध्ये समन्वय साधण्यासही जबाबदार असेल. नािशक महानगरपािलका िनयं�ण कक्ष,
िजल्हािधकारी यांच्या कडु न खाजगी वाहने तात्पुरत्या िनवा-याच्या जागा आिण इतर साधने यांचे अिध�हण
करण्यासाठी सहाय्य िमळु शकेल.
नािशक महानगरपािलका िनयं �ण कक्षाची क्षे � स्तरावरील/ िवभाग स्तरावरील �चलात्मक कामे
पुिढल�माणे आहे त• पाणी आिण तयार अन्नपदाथर् यांचा तातडीने पुरवठा करणे .
• अडकुन पडले ल्या आिण असहाय्य लोकांना इतर� हलिवणे.
• गंभीर स्व�पाच्या जखमा झाले ल्या लोकांना तातडीने �ग्णालयात नेण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करणे .
• तात्पुरते िनवारे उभारणे .
• सामनसुमान वाचिवण्याची कामे करणे .
• �ेतांची िवल्हे वाट लावणे स मदत करणे .
• मदतकाय� पथके, मदत कायर् करणारे कमर्चारी आिण मदतकायर् साम�ी तसेच संबंधीत कमर्चारी
घटनास्थळी पोहचावेत यासाठी िनयं�ण कक्षांना सहाय्य करणे .
• िविवध िनयं�ण कक्षांनी मागणी केले ल्या जादा साधन साम�ी िवषयी संकटकालीन कायर्कें�ास कळिवणे .
• संकटकालीन कायर्कें�ाशी सं पकर् �स्थािपत करणे .
• परस्पर सहाय्य व अनु�ीया (िरस्पॉन्स) गट तयार करणे .
• अशासकीय संघटना समन्वयन सिमती तयार करणे .
• खाजगी दे णगीदार यांच्याकडु न �ाप्त झाले ली मदत पोहचिवणे.
• संकटकालीन कायर्कें�ाला �ाथिमक मािहती अहवाल पाठिवणे.
• सवर् मािहती आिण संकटकालीन कायर्कें�ाने मागिवले ली कोणतीही इतर मािहती त्या कें�ास पाठिवणे.
• कमर्चारी आिण साधन साम�ी तैनात केले ल्या संबंधात िंकवा त्यांची कुमक पाठिवल्यासबंधात
संकटकालीन कायर्कें�ास कळिवणे.

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

सवर् िवभाग अिधकारी आिण आप�ी काय�वर िनयुक्त असले ल्या अन्य अिधकारी यांना त्यांची
सहजिरत्या ओळख पटावी यासाठी नािशक महानगरपािलकेचे िचन्ह असले ल्या खांदयावर लावायच्या
िफती (शोल्डर बॅण्डस) दे णे.
मदतकायर् करणारे कमर् चारी तसेच अशासकीय संघटनातील व्यक्ती यांना �वे शप�े आिण ओळखप�े
दे णे.
अशासकीय संघटनांमध्ये समन्वय यं�णा िनम�ण क�न समाजाची सहभागीता सुिन�श्चत करण्यासाठी
आवश्यक ते सहाय्य दे ऊन अशासकीय संघटनांच्या कामांमध्ये समन्वय साधणे , सिमतीवर काम
करण्यासाठी अशासकीय संघटना िन�श्चत करणे , िविशष्ट स्व�पाची कामे खास कायर्गटाकडे सोपिवणे
व त्या संबंधात संकटकालीन कायर्कें�ास कळिवणे . िवशेष क्षे�ात काम करणा-या अशासकीय
संघटनांकडे आप�ीनंतर करावयाची िविशष्ट कामे सोपवणे व त्या संबंधात संकटकालीन कायर्कें�ास
कळिवणे, अशासकीय संघटना आिण इतर संघटना व तसेच खाजगी दे णगीदार यां चेकडु न थे ट करण्यात
येणा-या जीवनावश्यक साम�ीच्या वाटपामध्ये समन्वय साधणे, शासकीय िंकवा अशासकीय यं�णां�ारे
�ाप्त होणा-या मदत साम�ीचे �ापण व वाटप यासंबंधात अहवाल दे णे, समाजाचा सहभाग सुिन�श्चत
करण्यासाठी स्वयंसेवकांच्या काय�चे समुपयोजन करणे व त्या संबंधात समन्वय साधणे .
दगड मातीचे िढगारे (डबर) हालिवण्याचे आिण पुरजलाचे िनस्सारण करण्याचे काम यांचे आयोजन व
समन्वय करणे .
िवजपुरवठा, पाणीपुरवठा, वाहतुक, संदेशवहन, रस्ते, पुल, कालवे, सावर्जिनक इमारती या सारख्या
नुकसान पोहचलेल्या पायाभुत सोयींची तात्पुरती दु�स्ती करणे.
रे ल्वे, महाराष्� राज्य पिरवहन महामंडळ, शहर वाहतुक, खाजगी वाहतुक आिण व्यवसाियक यांच्या
बरे ाबर वाहतुकीच्या बाबतीत समन्वय साधने.
िविशष्ट कालावधीसाठी संकटकालीन रस्त्यां�ारे पोचमागर् उपलब्ध क�न दे ण्याची िवनंती करणे आिण
अशा पोचमाग�च्या आवश्यकतेसंबंधात संिनयं�ण करणे .
जन�चार यामध्ये आिण समाज यांना मािहत पुरिवण्यासाठी मािहती कें� उभारणे .
नािशक महानगरपािलकेचा धोका आिण असुरक्षीततेच्या िनध�रणाच्या संबंधातील दस्तऐवजांमध्ये
अंतभुर्त असले ली सवर् मािहती सवर् इतर िनयं�ण कक्षांना पुरिवणे आिण िवशेष पिर�स्थतीत सवर् िनयं�ण
कक्षांना आप�ी �वण िठकाणी संदभ�ची मािहती दे णे.
आप�ीचा इशारा आिण आप�ीची घटना यावर संिनयं�ण ठे वणे आिण त्याबाबतीत पुिढल संस्थाच्या
सल्ल्यानुसार व त्यांच्याशी समन्वय साधुन अिधक चांगल्या िसध्दतेच्या आिण नंतरच्या पिरणामकारक
कायर्वाहीसाठी संकटकालीन कायर्कें�ाला आिण इतर िनयं�ण कक्षांना कळिवणे : हवामान शास्�िवभाग
(अितवृष्टी, चि�वादळे , भरतीच्या लाटा), महाराष्� अिभयांि�की संशोधन संस्था, हवामान शास्�
िवभाग (भुकं प ), उदयोग (औदयोिगक व रासायिनक अपघात ), अ�ग्नशमन दल, पोिलस (रस्त्यावरील
अपघात आिण व्यत्यय ), आरोग्य िवभाग (नािशक महानगरपािलका / शासन ) (साथीचे रोग आिण
अन्निवषबाधा)
इतर िनयं�ण कक्षांशी समन्वय साधणे .
िजल्हा आप�ी व्यवस्था कृ ती योजनेमध्ये समािवष्ट असले ली सवर् मािहती तसेच पुिढल मािहती सहज
उपलब्ध होईल अशा �कारे तयार ठे वणे .
नािशक महानगरपािलका आप�ी व्यवस्थापन कृ ती योजने मध्ये िदले ल्या साधनसाम�ीची सुची.

•

•

लागु असेल त्याबाबतीत मुख्य सिचव आिण इतर सिचव व तसेच मं�ालयातील मुब
ं ई आप�ी
व्यवस्थापन सिमतीचे आिण नािशक महानगरपािलका आप�ी व्यवस्थापन सिमतीचे , काय�लयीन व
िनवासी दुरध्वनी �मांक, फॅ क्स �मांक आिण मोबाईल �मांक.
िविवध िनयं�ण कक्षातील अिधका-यांचे दुरध्वनी �मांक, नाव,प�े आिण लागु असेल त्याबाबतील पेजर
�मांक घटनास्थळी मदतकाय�चे आयोजन व समन्वय करीत असले ल्या व्यक्तींची सुची, नािशक
महानगरपािलकेच्या �भाग स्तरावरील अिधका-यांचे दुरध्वनी �मांक, नाव आिण प�े, शहरातील
अशासकीय पदािधका-यांचे दुरध्वनी �मांक, नावे आिण प�े, नािशक महानगर�दे श योजनेत समािवष्ट
असलेली िनयोजन िवषयक मािहती व तसेच आप�ीच्या घटनास्थळाचा नकाशा आिण इतर क्षे�े कोणत्या
मय�दे पय�त बाधीत होण्याची शक्यता आहे . या संबंधीच्या सुचना इत्यादी पय�यी मागर्, पाणी पुरवठा स्�ोत
यांच्या संबंधीची मािहती, बाधीत होण्याची शक्यता असले ल्या अत्यावश्यक सेवांचा आराखडा(लेआऊट) इत्यादी.

7.3 अ�श्नशमन दले िनयं �ण कक्ष
• बचाव कायर् आिण लोकांचे अन्य� स्थलांतर करणे .
• सामानसुमान वाचिवण्याची कामे करणे .
• वरील सवर् कामांच्या संबंधात नािशक महानगरपािलका िनयं�ण कक्षास कळिवणे .
• वरील कामे करण्यासाठी कोणतीही जादा साधनसाम�ी आवश्यक असल्यास त्याबाबतीत नािशक
महानगरपािलका कक्षास कळिवणे.
7.4 रे ल्वे िनयं �ण कक्ष(मध्य रे ल्वे)
• रे ल्वे अपघातांच्या संबंधात बचाव कायर् आिण मालम�ा वाचिवण्याची कामे.
• रे ल्वे माग�वर पुराचे पाणी भरण्याचे घटनांचे संिनयं�ण आिण सामुिहक वाहतुकीसाठी आवश्यक
असलेल्या सेवांसाठी नािशक महानगरपािलका िनयं�ण कक्षाशी समन्वय साधणे .
• रे ल्वे माग�वरील भरले ले पाणी काढु न टाकण्यासाठी (िनस्सारण) करण्यासाठी नािशक महानगरपािलका
िनयं�ण कक्षाशी समन्वय साधणे .
• जन�चार माध्यमे आिण समाज यांना मािहती पुरिवण्यासाठी मािहती कें�े उभारणे .
• वरील सवर् कामांच्या संबंधात नािशक महानगरपािलका िनयं�ण कक्षास मािहती कळिवणे .
• वरील कामे करण्यासाठी कोणतीही जादा साधनसाम�ी आवश्यक असल्यास त्याबाबतीत नािशक
महानगरपािलका कक्षास कळिवणे.
7.5 नािशक िजल्हा िनयं �ण कक्षमदत काय�साठी जागा, वाहने आिण साधनसाम�ी संपादन करणे , सं�मण िशबीरे उभारणे आिण अन्न
वाटपाची व्यवस्था करणे, स्वयंपाकासाठी कोरडा िशधा आिण स्वयंकपाकासाठी भांडी दे ण्याची व्यवस्था करणे ,
सानु�ह �दानाची तरतुद करणे, जन�चार माध्यमे आिण समाजांना मािहती पुरिवण्यासाठी मािहती कें�े उभारणे
या सवर् कामांच्या संबंधात नािशक महानगरपािलका िनयं�ण कक्षास कळिवणे, वरील कामे करण्यासाठी
कोणत्याही जादा साधनसा�गी आवश्यक असल्यास त्याबाबतीत नािशक महानगरपािलका कक्षेस कळिवणे.

7.6 नािशक महानगरपािलका आिण राज्य शासन यांची आप�ीच्या काळातील आरोग्य िवषयक
कामे* औषधे आिण �थोमपचार तातडीने पुरिवणे .
* गंभीर इजा पोहचल्यास तातडीने उपचार करण्याची तरतुद करणे .
* �ेतांची िवल्हे वाट लावणे.
* �ितबंधात्मक वैदयिकय आिण साथरोग �ितबंधक कृ ती करणे .
* अन्न, पाणी पुरवठा, स्वच्छता आिण कच-याची िवल्हे वाट यावर बारकाईने लक्ष ठे वणे.
* �ग्णवािहका आिण त्या जेथे पाठिवता येतील अशी �ग्णालये(सावर्जिनक आिण
खाजगी) यांची आवश्यकता िन�श्चत करणे व त्यांची तरतुद करण्याच्या दष्ृ टीने िवशेष
मािहती पुरिवणे .
* जन�चार माध्यमे आिण जनता यांना मािहती पुरिवण्यासाठी मािहती कें� उभारणे .
* वरील सवर् कामांच्या संबंधात नािशक महानगरपािलका िनयं�ण कक्षास मािहती पुरिवणे.
* वरील कामे करण्यासाठी कोणतीही जादा साधनसाम�ी आवश्यक असल्यास त्याबाबतीत नािशक
महानगरपािलका िनयं�ण कक्षास कळिवणे.
7.7 नागरी संरक्षण कक्षबचाव कायर् आिण लोकांचे अन्य� स्थलांतर
• वरील सवर् कामांच्या संबंधात नािशक महानगरपािलका िनयं �ण कक्षास मािहती कळिवणे.
• वरील कामे करण्यासाठी कोणतीही जादा साधनसाम�ी आवश्यक असल्यास त्याबाबतीत
नािशक महानगरपािलका िनयं �ण कक्षास बोलािवणे.
7.8 सेनादल िनयं �ण कक्ष* इशारा दे ण्यात आल्याच्या कालावधीत महत्वाच्या आधारभुत मािहतीसाठी नािशक महानगरपािलका
आप�ी व्यवस्था सिमतीबरोबर संपकर् ठे वणे .
* मािहती गोळा करणे आिण योग्य त्या सेना दलाच्या पथकांना दक्ष राहण्याचा इशारा दे णे.
* आवश्यकतेनस
ु ार माणसे व साधनसाम�ी यांची ने- आण करण्याच्या बाबतीत समन्वय साधणे .
* आवश्यक असेल तर आप�ीच्या िठकाणी नागरी संदेश वहन यं�णा उभारण्यात येईपय�त संदेश वहन
यं�णा �स्थािपत करणे आिण नागरी संदेश वहन यं�णे स सहाय्यभुत यं�णा उभी करणे .
* नागरी �शासनाने मागणी केलेल्या सेनादलाच्या सवर् कामांमध्ये समन्वय साधणे .
आप�ी उदभवलयास पुिढल कामे करण्यासाठी अपर मुख्य सिचव(गृह) हे सेनादलाला िवनंती क�
शकतात• क्षे� (कमांड ) वर िनयं�णसाठी पायाभुत सोयी.
• मदत काय�साठी क्षे� व िनयं�ण संघटना उभारण्यासाठी पायाभुत सोयी पुरिवणे हे सेनादलाच्या दष्ृ टीने
महत्वाचे काम असु शकते.यामध्ये संदेश वहन यं�णाची (रे िडओ, दुरध्वनी ) आिण िविशष्ट क्षे�ात
िनपुण असलेल्या मनुष्य बळाची तरतुद करण्याचा समावेश असेल.
• वैदयिकय सहाय्य उपलब्ध क�न दे णे.

•
•
•
•
•

•
•
•

वैदयिकय पथकांच्या सहाय्याने वैदयिकय मदत तसेच सेना दलाच्या जवळच्या �ग्णालयांमध्ये उपचार
करण्याची तरतुद मदतकायर् साम�ीची तरतुद करणे.
बाधीत लोकांना पुरवावयाच्या मदतकायर् साम�ीची वाहतुक करण्यासाठी लष्करी सहाय्य (िवमाने,
हे िलकॉप्टसर्, बोटी इ.) आिण वाहने यांची तरतुद करणे .
मदतकायर् िशबीरे स्थािपत करणे . मदतकायर् िशबीरे उभारणे आिण त्यांच्या कामावर दे खरे ख ठे वणे ही
कामे सेनादलामाफर्त केली जाऊ शकतील.
रस्ते व पुल यांचे बांधकाम व दु�स्ती, मदत कायर् पथके/ साम�ी बाधीत क्षे�ापय�त पोहचिवणे शक्य व्हावे
यासाठी रस्ते व पुल यां चे बां धकाम व दु�स्ती ही कामे सेना दल अिभयंत्यांकडु न केली जाऊ शकतात.
�ेन्स, बुलडोझसर् आिण जेसीबी इ. सारख्या तांि�क आिण संिनयं� साधनांची तरतुदी करणे.
अत्यावश्यक सेवांची दे खभाल- अत्यावश्यक सेवांची दु�स्ती, दे खभाल व त्या चालिवणे ही कामे मदत
काय�च्या सु�वातीच्या टप्यात हाती घे ता येतील.
लोकांच्या सुरिक्षत क्षे�ात स्थलांतर करणे आप�ीपुव� आिण नंतर लोकांचे सुरिक्षत क्षे�ात स्थलांतर
करण्याच्या कामी सहाय्य करणे.
आंतरराष्�ीय मदतीचे व्यवस्थापनआंतरराष्�ीय मदतीचे व्यवस्थापन सेनादलाकडु न केले जाऊ शकते.

भाग-8
अशासकीय संघटना आिण स्वयं सेवी संस्था
8. अशासकीय संघटना आिण स्वयं सेवी संस्था
8.1 सामुिहक िसध्दतेस उ�े जन दे णे
8.2 परस्पर सहाय्य आिण साधनस्�ोत गट
8.3 सामुिहक सहभागाचे स्थलांतर

8.3.1 स्थलांतर करतांना
8.3.2 आप�ीच्या वेळी
8.3.3 मदतकायर् व पुनवर्सन करतेवेळी
8. अशासकीय संघटना आिण स्वयं सव
े ी संस्था
अशासकीय संघटना आिण स्वयंसेवी संस्था आप�ी व्यवस्थापनामध्ये फार महत्वाची भुिमका
बजािवत असतात आिण आप�ी व्यवस्थापनाचा अनुभव असले ल्या ध्येयिनष्ठ स्वयंसेवकांची एक मजबुत
फळी त्या उभी करीत असतात. त्यांनी िनवडले ले मनुष्यबळ, यामधील अनौपचािरकता आिण
कायर्पध्दतीतील लविचकता यामध्येच त्यांचे सामथ्यर् सामािवले ले आहे . या संघटनांना ब-याच �माणात
स्वाय�ता असते आिण त्यामुळे बदलत्या गरजांनस
ु ार त्या तात्काळ कृ ती क� शकतात.
तथािप कामांमध्ये एकसमता असावी आिण �भावीपणे समन्वय साधता यावा यादष्ृ टीने त्यांनी
पािलका आयुक्तांना साधनसामु�ीची उपलब्धता, ितचे वाटप आिण आवयकता यां च्या संबंधातील संपण
ु र्
�स्थती जाणून घे णे शक्य व्हावे याकरीता (मागर्दशर्क तत्वांमध्ये िदले ल्या)
सेवांच्या मानकांचा अवलंब
करणे, मािहतीची दे वाण घे वाण करणे आिण संबंधीत कामाचा अहवाल दे णे इष्ट करे ल. म्हणुन पािलका
आयुक्तांनी अशासकीय सं घटनांना एकुण संस्थीय चौकटीत राहु न मदत कायर् करण्यासंबंधात िविशष्ट
स्व�पाचे कामे नेमद
ु िदले ली आहे त. शक्य असेल त्या �माणे आिण त्याबाबतीत अशासकीय संघटना सेवा
पुरिवण्याच्या आपल्या दज�त सुधारणा दे िखल करतील. त्या िशवाय सामुिहक स्तरावर आिण िवशेषत: घरे
कोसळण्याच्या घटना, आगी आिण पुर या सारख्या आप�ींच्या वेळी मोहल्ला सिमत्या दे िखल कायर् करीत
आहे त. अशा सिमत्या �भाग स्तरावर िन�श्चत करण्यात आले ल्या आहे त. आप�ी व्यवस्थापनाची कामे
करतांना ज्यामध्ये अशासकीय संघटना/ खाजगी क्षे� यांना सहभागी क�न घे ता येईल. अशी िविशष्ट कामे
इत्यादी.
• शोध व बचाव कायर्.
• मािहती �सारण.
• �थमोपचार.
• मृतदे हांची िवल्हे वाट.
• हानी िनध�रण.
• तात्पुरत्या िनवा-यांच्या िठकाणी मािहती कें�े चालिवणे .
• िव� सहाय्यासह मदत सामु�ीचे संकलन व वाटप.
• सामुिहक सुसज्जतेसाठी मुनष्यबळ, जमावावर िनयं�ण, अफवांवर िनयं�ण, वाहतुक व्यवस्थापन.
पुिढल संस्थांना मदत काय�त आिण पुनर्वसनाच्या कामात सहयोगी क�न घे ण्यात येईल. यापैकी
बहु तांशी संस्थांकडे आवश्यक ती साधन साम�ी उभी करण्याची क्षमता आहे आिण यापुव� दे िखल त्यांनी
मदतकायर् आिण पुनर्वसनाची कामे करण्यात �शासनाला सहाय्य केले ले आहे . या सं स्थांमध्ये पुिढल संस्थांचा
समावेश आहे .
• कृ षी उत्पन्न बाजार सिमती
• आएमए
• िनमा औदयोिगक संघटना

•

आयमा औदयोिगक संघटना

8.1 सामुिहक िसध्दतेस उ�े जन दे णे:
आप�ीमुळे अत्यावश्यक सेवा खं िडत होऊ शकतात आिण �शासन त्यादष्ृ टीने िसध्द असुनही
�शासनला त्यािठकाणी ताबडतोब तेथे जाऊन सेवा पुरिवणे कधीकधी शक्य होत नाही.
ती�ता कमी करण्याचे �यत्न करणे आिण स्थािनक क्षे�ांसाठी आप�ी व्यवस्थापन कृ ती योजना तयार
करणे हे या सबंधातील आवश्यक आिण पुव�वश्यक घटक आहे त. फार थोडया �माणातील िसध्दतेमळ
ु े
पिरणामांची व्याप्ती कमी होते आिण नुकसानही कमी होते, िन�श्चत करण्यात आले ल्या धोक्यांच्या संबंधात
जनसमुहाच्या िसध्दतेसाठी व त्यानंतरची कृ ती करण्याच्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी �िशक्षण व सराव
�ात्यिक्षके आयोिजत केल्यामुळे आवश्यक त्या िसध्दतेच्या िंकवा स्थलांतर करण्याच्या संबंधातील शासनाच्या
क्षमतेत वाढ होऊनही ती अिधक मजबुत होईल. सामुिहक िसध्दतेच्या उपाय योजना करण्याच्या िदशेने केल्या
जाणा-या �यत्नांना सहाय्य करण्याची महानगरपािलकेची इच्छा आहे .
खाजगी क्षे�ातील युिनटे , अशासकीय संघटना आिण इतर संस्था, सामुिहक िसध्दतेच्या
उपाययोजनांमध्ये सहभागी क�न घे ण्यासाठी साधनस्�ोत गट म्हणुन िन�श्चत करण्यात आले ल्या आहे त. या
संस्थांना या संबंधात यशवंतराव चव्हाण अशासकीय िवकास अकादमी (यशदा) यांच्या�ारे आयोिजत केल्या
जाणा-या �िशक्षण कायर्�मातुन �िशक्षण घे ण्याचा लाभ घे णे शक्य होईल. सामुिहक स्तरावर सवर् साधारण
िसध्दता करण्याचा एक भाग म्हणुन अशासकीय संघटना समाजाला ज्या धोक्याला तोंड दयावयाचे आहे . त्या
धोक्याच्या स्व�पािवषयी जाणीव क�न दे तील अशा �कारे िविशष्ट स्व�पाच्या असुरिक्षततेच्या सबंधात
आ�थक धोका असले ल्या क्षे�ांसाठी स्थािनक आप�ी व्यवस्थापन कृ ती योजना तयार करण्यात येतील. ज्या
क्षे�ांमध्ये उदयोग धंदयाच्या आिण िवशेषत: धोकादायक सामु�ीचे उत्पादन, साठवण आिण वाहतुक करणा-या
उदयोगांचे मोठया �माणात कें�ीकरण झालेले आहे . अशा क्षे�ांसाठी स्थािनक आप�ी व्यवस्थापन कृ ती योजना
तयार करण्यात येतील. ज्या क्षे�ामध्ये उदयोग धंदयांचे आणी िवशेषत: धोका दायक सामु�ीचे उत्पादन साठवण
आिण वाहतुक करणा-या उदयोगांचे मोठया �माणात कें�ीकरण झाले ले आहे अशा क्षे�ांसाठी परस्पर सहाय्य व
साधनस्�ोत गट स्थापन करण्यात येतील.
8.2 परस्पर सहाय्य व साधनस्�ोत गटऔदयोिगक क्षे� याबाबतीत स्वयंपण
ु र् व्हावे हे परस्पर सहाय्य व साधनस्�ोत गट स्थापन करण्याचे
उददीष्ट आहे .
• औदयोिगक अपघात टाळण्यासाठी साधन साम�ी एकि�त करण्यास उ�े जन दे णे.
• कामाच्या िठकाणी व कामाच्या िठकाणाबाहे र होणा-या औदयोिगक अपघाता संबंधात काम करणे .
• आप�ीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी चांगल्या दज�चे िवशेष ज्ञान व नैपण्
ु य यांची तरतुद करणे .
• आप�ीनंतरचे कायर् करण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी करणे .
• उदयोगाच्या कामाच्या िठकाणी सबंधातील योजनेचे कामाच्या िठकाणाबाहे रच्या सबंधातील योजनेशी
एकि�करण करणे .
• आप�ीच्या व्यवस्थापनात महानगरपािलकेस सहाय्य करणे , सदस्य संघटनांसाठी �िशक्षण आयेािजत
करण्याच्या कामात ज्या िठकाणी क्षे�ातील संस्थांचा सहयोग घे ण्यात येईल त्या संस्थांमध्ये पुिढल संस्थांचा
समावेश आहे .

•
•

हड� िलया केिमकल्स मागर्
नागरी संरक्षण दल

3. सामुिहक सहभागाचे क्षे �:
नािशक महानगरपािलका आिण आप�ी स्थळी काम करणा-या अशासकीय संघटना यांनी समाजाचे
िनतीधैयर् आिण आत्मिवश्वास कायम राखण्याच्या, स्थािनक साधन सामु�ीचा जास्तीत जास्त वापर करण्याच्या
आिण आप�ीचे िनवारण वेगाने होण्याच्या दष्ृ टीने त्या सं बंधीच्या कामांच्या सवर् टप्यात जास्तीत जास्त �माणात
समजाला सहभागी क�न घे ण्याची सुिन�श्चती करावी. आप�ी व्यवस्थापन करतांना अनेक �कारचे पय�य पुढे
असतात व त्या संबंधात तातडीने िनणर्य घे ण्याची आवश्यकता असते. या कामात समाज आिण त्याचे �ितिनधी
सहभागी झाले तर पय�याची िनवड करण्याच्या संबंधात जनतेच्या �िति�येची अिन�श्चतताही कमी होईल.
स्थािनक गितिशलता, लोकाचार आिण नािशक महापािलकेचा अनुभव लक्षात घे ऊन जनतेचा सि�य
सहभाग सुिन�श्चत करण्याचे एक योग्य कायर्तं� िन�श्चत करण्यात आले ले आहे . समाजाचे सहाय्य व सहभाग
िमळवण्याच्या अशा �यत्नां मळ
ु े आप�ी व्यवस्थानाचा �शासनाचा हे तु आिण त्यािवषयी �शासनाला असलेली
आस्था या संबंधात समाजामध्ये िवश्वासाची भावना िनम�ण झाले ली आहे . पुिढल गोष्टींव�न समाजाचा
सहभाग सुिन�श्चत करण्याचे �यत्न करण्यात येत आहे त.
• समाजातील �ासंगीक लोकमत घडिवणारे आिण िविशष्ट स्थान असणारे नेते िन�श्चत करणे आिण ही
कामे करण्यास ते समथर् असल्यािवषयीचा �शासनाचा त्यांच्या �ती असले ला िवश्वास व्यक्त करणे.
• समाजाच्या मदतीची गरज आहे असे स्पष्टपणे सुिचत करणारी चच�, िवचार, िवमषर् आिण सुसंवाद
त्यांच्याशी केल्यामुळे समाज आिण त्याचे नेतत्ृ व करणारे लोक या कामासाठी पुढे येतील.
• मािहती दे वाण घे वाण करण्यासाठी िनयिमत बैठकी आिण पारदशर्कता दशर्िवणारा खुला व्यवहार
करण्याचे धोरण.
• स्थािनक स्तरावर समाजाला िनणर् य �ि�येत सहभागी क�न घे णे सामुिहक सहभागाची �मुख क्षे�े
िन�श्चत करण्यात येत असुन ती खंड दोनमध्ये समािवष्ट करण्यात आली आहे त.
8.3.1 स्थलांतर करताना –
समाजाचे नेतत्ृ व करणारे लोक आिण जनाधार संघटना यांच्या मदतीने योग्य ती सुरक्षा
पुरवुन आिण कायदा व सुव्यवस्था राखुन स्थलांतर करण्याचे काम करण्यात येईल. एक युिनट म्हणुन संपण
ु र्
कुटुं बाचे स्थलांतर करण्यात येईल. तथािप पळापळ होताना उ�वणारे चें गराचें गरीचे �कार व सं�म
टाळण्यासाठी आिण अमय�द वाहतूक व्यवस्था िंकवा हाती असले ला मय�िदत कालावधी त्यांच्या बाबतीत
पुढील �माने तातडीने स्थलांतर करण्याचे काम करण्यात येईल.
• गंभीर स्व�पाच्या जखमा झाले ले आिण आजारी लोक.
• लहान मुले, �स्�या आिण अपंग व्यक्ती.
• वृध्द व्यक्ती.
• धडधाकट व्यक्ती.
स्थलांतर आवश्यक असेल त्याबाबतीत लोकांना पुढील सुचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात येईल.
• आपली घरे /आस्थापना सुरिक्षत करा. दारे िखडक्या बंद करा अित त्यास कुलुप लावा.
• पाणी पुरवठयाची मुख्य झडप (व्हॉल्व्ह) बंद करा आिण वीजपुरवठा बंद करा.

•
•
•

•
•

अडकुन पडु नये आिण लवकरात लवकर िनघा.
स्थलांतर करण्यासाठी सुचिवण्यात आले ल्या माग�चाच वापर करा. जवळचा मागर् अवलं ब ू नका. तो
धोकादायक असू शकता.
पुराचे पाणी भरले ल्या भागातील िनचरा वािहन्यांची झाकणे , पाण्याचा त्वरीत िनचरा व्हावा म्हणुन
संबंिधत �ािधकरणांकडु न काढू न टाकण्यात आली असण्याची आिण ते दशर्िवणारे फलक पाण्याच्या
जोरदार �वाहांमळ
ु े वाहू न गेले असण्याची शक्यता असल्याने पुराचे पाणी भरले ल्या भागात जाऊ नका.
खाली पडले ल्या वीजवाहक तारांपासुन दूर रहा.
पदपथांवरील झाकणे जोरदार �वाहामुळे जागेव�न िनखळु न गेली असण्याची शक्यता असल्याने
पदपथांवर चालू नका.

8. 3. 2 : आप�ीच्या वेळी समाजाचे वतर्न पुढील�माणे असावे याची सुिन�श्चती करण्याची जबाबदारी समाजाचे नेतत्ृ व करणा-या
व्यक्तींकडे सोपिवता येईल.
• लोक शांत राहतील आिण भयोत्पादक वतर्नास उ�े जन िदले जात नाही. लोकांच्या सैरावैरा होणा-या
धावपळीचे व जमावाचे िनयं�ण करणे .
• लोकांना सुरिक्षत िठकाणी थांबन
ू राहण्यास आिण इजांपासुन स्वत:चे रक्षण करण्यास उ�े जन दे णे.
• लोक हानी पोहोचले ल्या इमारतींमध्ये िंकवा बांधकामामध्ये जाणार नाहीत.
• लोक िवजेचे खां ब, सेवा वायसर्/केबल्स यांना स्पशर् करणार नाहीत.
• लोक जीव धोक्यात असेल त्याव्यितिरक्त इतर पिर�स्थतीत दूरध्वनीचा वापर करणार नाहीत.
• आप�ीची पुनरावृ�ी, ित�तेत झाले ली वाढ िंकवा अनुषांिगक संकटकालीन �स्थती त्यासाठी
सामाजाची िसध्दता करणे .
• जखमींची तपासणी, गंभीर स्व�पात जखमा झाले ल्या व्यक्तींना, त्यांना मृत्युचा िंकवा आणखी जखमा
होण्याचा लगेच धोका नसेल तर अन्य� हलिवण्याचा �यत्न व पाहणी करणे.
• जलवािहन्यांचे नुकसान आजमावण्याच्या दष्ृ टीने �त्यक्ष पाहणी करणे .
• जलवािहन्यांचे नुकसान झाले ले असेल तर मुख्य झडपेच्या िठकाणी पाणी पुरवठा बंद करणे .
• पोिलस, अ�ग्नशमन दल िंकवा मदत कायर् संघटना यांनी िविनद� शपूवर्क त्यांचे सहाय्य मािगतले ले
असेल त्याव्यितिरक्त इतर वेळी लोकांना बािधत क्षे�ापासून दूर राखणे.
• लोकांना लहान आगी िवझिवण्यासाठी एकि�त करणे आिण आत अडकले ल्या लोकांना बाहे र काढणे .
• आप�ीच्या वेळी िवनंती करण्यात आल्यास कायदा व सुव्यवस्था राखण्यास आिण बाहे र काढण्यास
आलेल्या मालम�ेची राखण करण्यास पोिलसांना मदत करणे .
8.3. 3 : मदतकायर् आिण पुनवर्सन करते वेळी –
आप�ीनंतर लगेच लोक नैराश्याने खचून गेलेले आिण असहाय्य िदसून येतात परं तु
लवकरच त्यांना जेव्हा असे आढळू न येते की, आपण काही सवर्स्व गमावले ले नाही. तेव्हा ते नव्या
उमेदीने पुन्हा उभे राहतात. या टप्प्यावर समाजाला सहभागी क�न घे तल्यामुळे आप�ीतून लवकरात
लवकर सावरण्यास आिण मानिसक स्वास्थ्य सुधारण्यास मदत होते. समाजातील लोकांना या
नैराश्याच्या गत�तन
ु बाहे र काढण्यासाठी कोणत्या ना कोणत्यातरी मदत काय�त त्यांना गुंतवून ठे वण्यात

येईल, याची दक्षमा घे ण्याची आवश्यकता आहे . म्हणुन घटनास्थळी मदतकायर् करणा-या
संस्था/व्यक्ती, त्यांच्या दै निदन जीवनाच्या �त्येक कामात स्वयंसहाय्य करण्यास उ�े जन दे तील.
• मृतांची ओळख पटिवण्यास मृतदे हांची िवल्हे वाट लागण्यास आिण नुकसान पोहोचले ल्या
अन्नधान्य साठयाची िवल्हे वाट लावण्यास मदत करण्यास उ�े जन दे तील.
• साधनसामु�ी वाहतुकीसाठी चढिवणे , उतरिवणे , साधनसामु�ीचे वाटप, तात्पुरते बां धकाम,
अन्नवाटप इत्यांदीसारख्या कामात �मदान करण्यास उ�े जन दे तील.
• हानी आिण नुकसान यांचे अिभले ख अदयावत करण्यासाठी त्यांचे साहय्य िमळवतील.
• कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या कामी त्यां चे साहाय्य िमळवतील.
• स्वच्छते संबंधातील आवश्यक तो दज� ठे वण्याच्या आिण कच-याची िवल्हे वाट लावण्याच्या
कामात त्यांचे सहाय्य िमळवतील.
• मानिसक स्वास्थ्य सांभाळण्यासाठी सांस्कृ तीक व करमणुकीच्या कायर्�मांना �ोत्साहन
दे तील.

भाग- 9
अहवालािवषयक नमुने
1. सदय�स्थती आिण करण्यात आलेली कायर्वाही यावरील एकि�त अहवाल.
2. पािलका उपआयुक्त (क्षे�) यांच्यासाठी सदय�स्थती आिण करण्यात आले ली कायर्वाही यासंबंधीचा
अहवाल.
9.3 पोिलस दलासाठी सदय�स्थती आिण करण्यात आले ली कायर्वाही या संबंधीचा अहवाल.
9.4 सहा. पोिलस आयुक्त (वाहतूक) यांच्यासाठी सदय�स्थती आिण करण्यात आले ली कायर्वाही
यासंबंधीचा अहवाल.
5. अ�ग्नशमन दलासाठी सदय�स्थती आिण करण्यात आले ली कायर्वाही यासं बंधीचा अहवाल.

6. वैदयकीय सहाय्य िवषयक कामांसाठी सदय�स्थती आिण करण्यात आले ली कायर्वाही यासंबंधीचा
अहवाल.
7. रे ल्वेस्थानक �बंधक यांच्यासाठी सदय�स्थती आिण करण्यात आले ली कायर्वाही यासंबंधीचा अहवाल.
8. नािशक महानगरपािलका, नािशक पिरवहन यांच्यासाठी सदय�स्थती आिण करण्यात आलेली
कायर्वाही यासंबंधीचा अहवाल.
9.अहवालािवषयक नमुने :
संस्थीय स्व�पाच्या व्यवस्था, अहवालािवषयक नमुन्याव्दारे त्या काय��न्वत केल्यािशवाय �भावी ठरत
नाहीत. अशा साधनांमळ
ु े कामाची िदशा िन�श्चत होते आिण त्यातील मािहतीचा साधनस्�ोत या मािहतीला
अिधकृ तता �ाप्त क�न दे तात. िविवध अमंलबजावणी िवभागांसाठी अहवालािवषयक नमुने तयार करण्यात
आले आहे त. आप�ीचे स्व�प आिण व्याप्ती यानुसार हे संकटकालीन कायर् कें�/नािशक महानगरपािलका
िनयं�ण कक्ष यांच्याकडु न एकि�त केले जातील आिण मानवीय आयुक्त व पािलका उपआयुक्त (अित�मण)
यांच्याकडे पाठवले जातील. क्षे�ीय पिर�स्थतीचे संिनयं�ण करण्यासाठी दे खील हे नमुने उपयुक्त ठरतील.
9.1 सदय�स्थती आिण करण्यात आलेली कायर् वाही एकि�त अहवाल पािलका उपआयुक्त (अित�मण) हे सदय�स्थती आिण करण्यात आले ली कायर्वाही यावरील
एकि�त अहवाल सातत्याने माननीय आयुक्त यांच्याकडे पाठवतील.
मािहतीसंबंधातील बाब तपशील आिण अिभ�ाय
1. घटनेचे स्व�प
2. बािधत िठकाणांच्या संख्येचा अंदाज आिण या िठकाणांची नावे
3. पिरणामाचे सवर्साधारण िनध�रण
•
अडकुन पडले ल्या / बािधत झाले ल्या अंदािजत व्यक्ती
•
पुढील िठकाणातुन स्थलांतर करण्याची आवश्यकता असले ल्या व्यक्तींची संख्या
•
मृत व्यक्तींची संख्या
•
जखमी व्यक्तींची संख्या
•
नुकसान पोहोचले ली घरे , बांधकामे, क्षे�े यांची अंदािजत संख्या
4.
पायाभुत सोयींचे झाले ले नुकसान•
रस्ते वाहतुक
•
वीज पुरवठा
•
पाणी पुरवठा
•
दुरसंचार
•
जलवािहन्या
5.
करण्यात आले ली कायर्वाही
संपकर् साधण्यात आलेल्या यं�णा• अ�ग्नशमन दल
• पोिलस

महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ, शहर
• नागरी संरक्षण व गृहरक्षक दल
• िजल्हा िनयं�ण कक्ष
• रे ल्वे स्थानक
• हवामानशस्� िवभाग, मेरी
• शासकीय, रे ल्वे आिण नािशक िजल्हा �ग्णालय, संदभर् सेवा �ग्णालय
पुरिवण्यात आले ले तातडीचे सहाय्य(अ) अडकुन पडलेल्या �वाशांसाठी करण्यात आले ली वाहतुक व्यवस्था
• महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामंडळाच्या बसगाडयांची संख्या क्षमतेसह.
• खाजगी बसगाडयां ची संख्या क्षमतेसह
(ब) पुिढल िठकाणी अडकुन पडले ल्या �वाशांसाठी अदयाप वाहतुक व्यवस्था करावयाची आहे .
(क) चालु असलेले/ पुणर् झालेले बचाव कायर्
(ड) पुिढल िठकाणातुन स्थलांतर करण्यात आले ल्या व्यक्तींची संख्या
(इ) पुिढल िठकाणी तातडीने पाणी व अन्न पुरवठयाची व्यवस्था करण्यात आली (िठकाणे व संख्या)
• रे ल्वे स्थानके
• बस स्थानके
• तात्पुरते िनवारे
• घटनास्थळ
(फ) घटनास्थळी सहाय करीत असलेल्या अशासकीय संघटनांची नावे
•

6.

(7) काय��न्वत केलेली सावर्जिनक मािहती यं �णा* दुरदशर्न
* आकाशवाणी
* केबल टी. व्ही.
* महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन मंडळाच्या आगारातील जनसंबोधन यं�णा
* पुिढल िठकाणी वाहतुक व्यवस्थापनासाठी लावण्यात आले ले मािहती प�क
* तात्काळ आवश्यक असलेल्या बाबी
(1) शोध आिण बचाव कायर् यासाठी सहाय्य
(2) अन्न
(3) मनुष्य बळ
नाव :
पदनाम :
िदनांक :
सही :
9.2 पािलका उपआयुक्त (पिरमं डळ) यांच्यासाठी सध्य �स्थती आिण करण्यात आलेली कारवाई या

संबंधातील अहवाल सातत्याने पािलका उपआयुक्त (अित�मण) यांचेकडे पाठवतील. मािहती
सबं धातील बाब तपशील आिण अिभ�ाय :
(1) घटनेचे स्व�प
(2) बाधीत िठकाणांच्या संख्येचा अंदाज आणी या िठकाणांची नावे
(3) पिरणामांचे सवर्साधारण िनध�रण
* अडकुन पडलेल्या/ बाधीत असले ल्या अंदाजीत व्यक्ती
* पुिढल िठकाणाहु न स्थलांतर करण्याची आवश्यकता असले ल्या व्यक्तींची सं ख्या
* मृत व्यक्तींची अंदाजीत संख्या
* जखमी व्यक्तींची अंदाजीत संख्या
* नुकसान पोहोचले ली घरे , बांधकामे, क्षे�े यां ची अंदाजीत संख्या
(4) पायाभुत सोयींचे झाले ले नुकसान
* रस्ते वाहतुक
* वीज पुरवठा
* पाणी पुरवठा
* दुरसंचार
* जलवािहन्या
(5) करण्यात आलेली कारवाई
(अ) संपकर् साधण्यात आलेल्या यं�णा
* अ�ग्नशमन दल
* पोिलस दल
* महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ
* नागरी संरक्षण व गृह रक्षक दल
* िजल्हा िनयं�ण कक्ष
* रे ल्वे स्थानक
* हवामान शास्� िवभाग, मेरी
* शासकीय, रे ल्वे आिण मनपाची �ग्णालये
(6) पुरिवण्यात आले ले तातडीचे सहाय्य
(अ) अडकुन पडलेल्या �वाशांसाठी करण्यात आले ली वाहतुक व्यवस्था
* महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामंडळाच्या बसगाडयांची संख्या क्षमतेसह
* खाजगी बसगाडयांची संख्या क्षमतेसह
(ब) पुिढल िठकाणी अडकुन पडले ल्या �वाशांसाठी अदयाप वाहतुक व्यवस्था करावयाची आहे .
(क) चालु असलेले/ पुणर् झालेले बचाव कायर्
(ड) पुिढल िठकाणातुन स्थलांतर करण्यात आले ल्या व्यक्तींची संख्या
(इ) पुिढल िठकाणी तातडीने पाणी व अन्न पुरवठयाची व्यवस्था करण्यात आली. (िठकाणे व संख्या)
* रे ल्वे स्थानके
* बस स्थानके
* तात्पुरते िनवारे

* घटनास्थळे

(फ) घटनास्थळी सहाय्य करीत असलेल्या अशासकीय संघटनांची नावे

(7) काय��न्वत केले ली सावर्जिनक मािहती यं�णा
* दुरदशर्न
* आकाशवाणी
* टी. व्ही.
* केबल टी.व्ही.
* महाराष्� राज्य पिरवहन महामंडळाच्या आगारातील जनसंबोधन यं�णा
* पुिढल िठकाणी वाहतुक व्यवस्थापनासाठी लावण्यात आले ले मािहती फलक
(8) तात्काळ आवश्यक असलेल्या बाबी :
* शोध व बचाव कायर् यासाठी सहाय्य

* अन्न
* पाणी
* मनुष्यबळ
नाव:
िदनांक:

पदनाम:
सही:

9.3 पोिलस दलासाठी सदय�स्थती आिण करण्यात आलेली कायर् वाही यासबं धीचा अहवाल:
पोिलस िनयं�ण कक्ष पोिलस उपआयुक्त पिरमंडळ 1 हे सदय�स्थती व करण्यात आले ली कायर्वाही
यासबंधीचा अहवाल सातत्याने पािलका उपआयुक्त (अित�मण) नािशक महानगरपािलका यांच्याकडे
पाठवतील.
मािहती संबंधातील बाबी तपशील आिण अिभ�ाय
1. घटनेचे स्व�प
2. बाधीत झाले ल्या िठकाणांच्या संख्येचा अंदाज आिण या िठकाणांची नावे
3. पिरणामाचे सवर्साधारा िनध�रण :
• मृत व्यक्तींची अंदािजत संख्या
• जखमी व्यक्तींची अंदािजत संख्या
• वाहतुकीत अडथळा आले ल्या/ वाहतुकीची दाटी झाले ल्या रस्त्यां ची नावे
4.
करण्यात आले ली कायर्वाही संपकर् साधण्यात आले ल्या यं�णा
• अ�ग्नशमन दल
• पोिलस दल
• महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ
• नागरी संरक्षण गृह रक्षक दल
• िजल्हा िनयं�ण कक्ष
• शासकीय, रे ल्वे आिण िजल्हा �ग्णालये व मनपा �ग्णालये
5.
पुरिवण्यात आले ले तातडीचे सहाय्य

1.

अडकुन पडले ल्या �वाशांसाठी करण्यात आले ली वाहतुक व्यवस्था :
खाजगी बसगाडयांच्या क्षमतेसह संख्या, पोिलस दलाच्या वाहनांची संख्या
(ब) चालु असलेले/ पुणर् झालेले बचाव कायर्
(क) वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आले ल्या रस्त्यांची नावे
(ड) सेवेत लावले ल्या वाहनां ची / �ेन्सची संख्या
(6) काय�न्वीत करण्यात आले ल्या सावर्जिनक मािहती यं�णा
(अ) दुरदशर्न
(ब) आकाशवाणी
(क) केबल टी.व्ही.
(ड) पुिढल िठकाणी वाहतुक व्यवस्थापनासाठी लावण्यात आले ले मािहतीप�क
(7) तात्काळ आवश्यक असलेल्या बाबी, शोध व बचावकायर् यासाठी सहाय्य �ग्णवािहका मनुष्यबळ
नाव :
िदनांक:

पदनाम:
सही :

9.4 सहायक पोिलस आयुक्त (वाहतुक) यांच्यासाठी सदय�स्थती आिण करण्यात आलेली कायर् वाही

या संबंधातील अहवाल सहाय्यक पोिलस आयुक्त (वाहतुक) हे सदय�स्थती आिण करण्यात आले ली

कायर्वाही या सबंधातील अहवाल सातत्याने पािलका उपआयुक्त (अित�मण) नािशक महानगरपािलका यांना
सादर करतील.
मािहती संबंधातील बाबी तपशील आिण अिभ�ाय
1. घटनेचे स्व�प
2. बाधीत झाले ल्या िठकाणांच्या संख्येचा अंदाज आिण या िठकाणांची नावे
3. पिरणामाचे सवर्साधारण िनध�रण
• मृत व्यक्तींची अंदाजीत संख्या
• जखमी व्यक्तींची संख्या
• वाहतुकीत अडथळा आले ल्या / वाहतुकीची दाटी झाले ल्या रस्त्यां ची नावे
4.
करण्यात आलेली कायर्वाही- संपकर् साधण्यात आले ल्या यं�णा
• अ�ग्नशमन दल
• पोिलस दल
• महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ (शहर)
• नागरी संरक्षण व गृहरक्षक दल
• िजल्हा िनयं�ण कक्ष
• शासकीय, रे ल्वे, नािशक मनपा �ग्णालये
5.

पुरिवण्यात आले ले तातडीचे सहाय्य
(अ) अडकुन पडले ल्या �वाशांसाठी करण्यात आले ली वाहतुक व्यवस्था खाजगी बसगाडयांच्या

क्षमतेसह पोिलस दलाच्या वाहनांची संख्या
(ब) चालु असलेले/ पुणर् झालेले बचाव कायर्
(क) सेवत
े आलेल्या टोईंग वाहनांची/ �ेनची संख्या
(6) काय��न्वत करण्यात आले ली सावर्जिनक मािहती यं�णा :
(अ) दुरदशर्न
(ब) आकाशवाणी
(क) केबल टी.व्ही.
(ड) पुिढल िठकाणी वाहतुक व्यवस्थापनासाठी लावण्यात आले ले मािहतीप�क
(7) तात्काळ आवश्यक असलेल्या बाबी, शोध व बचावकायर् यासाठी सहाय्य �ग्णवािहका मनुष्यबळ
नाव :
िदनांक:

पदनाम:
सही :

9.5. अ�ग्नशमन दल अिधका-यांसाठी सदय�स्थती आिण करण्यात आलेली कायर् वाही या
सबंधातील अहवाल अ�ग्नशमन दल अिधकारी हे सदय�स्थती आिण करण्यात आले ली कायर्वाही या
सबंधातील अहवाल सातत्याने पािलका उपआयुक्त अित�मण नािशक महानगरपािलका यांना सादर करतील.
मािहती संबंधातील बाबी, तपिशल आिण अिभ�ाय.
(1) घटनेचे स्व�प
(2) बाधीत झालेल्या िठकाणांच्या संख्या आिण या िठकाणांची नावे
(3) पिरणामाचे सवर्साधारण िनध�रण :
पुिढल िठकाणातुन स्थलांतर करण्याची आवश्यकता असले ल्या व्यक्तींची संख्या
• मृत व्यक्तींची अंदािजत संख्या
• जखमी व्यक्तींची अंदािजत संख्या
• नुकसान पोहचले ली घरे / बां धकामे/ क्षे�े यांची अंदािजत संख्या
(4) पायाभुत सोयींचे झालेले नुकसान : वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा
(5) करण्यात आले ली कायर्वाही- संपकर् साधण्यात आले ल्या यं�णा
* नािशक महानगरपािलका
* पोिलस दल
* महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ (शहर)
* नागरी संरक्षण व गृह रक्षक दल
* शासकीय, रे ल्वे, मनपा नािशक �ग्णालय
(6) पुरिवण्यात आले ले तातडीचे सहाय :
(अ) चालु असलेले/ पुणर् झालेले बचाव कायर्
(7) कामावर लावण्यात आलेल्या आगीच्या बंबांची संख्या
(अ) चालु असलेले/ पुणर् झालेले बचाव कायर्
(8) पुिढल िठकाणातुन स्थलांतर करण्यात आले ल्या व्यक्तींची संख्या

(9) सेवेत लावले ल्या �ग्णवािहकांची संख्या
(10) काय��न्वत करण्यात आले ली सावर्जिनक मािहती यं�णा :
घटनास्थळी स्थािपत करण्यात आले ली मािहती कें�े
(11) तात्काळ आवश्यक असलेल्या बाबी शोध आिण बचाव कायर् यासाठी सहाय �ग्ण वािहका
मनुष्यबळ
नाव :
िदनांक:

पदनाम:
सही :

9.6 वैदयिकय सहायाच्या कामांसाठी सदय�स्थती आिण करण्यात आले ली कायर्वाही या संबंधातील अहवाल
नािशक वैदयिकय सहाय िनयं�ण कक्ष वैदयिकय सहाय पुरिवण्याच्या कामां च्या संदभ�त सदय�स्थती
आिण करण्यात आले ली कायर्वाही या सबंधातील अहवाल सातत्याने पािलका उपआयुक्त (अित�मण)
नािशक महानगरपािलका यां ना सादर करतील. मािहती सं बंधातील बाबी तपिशल आिण अिभ�ाय
(1) घटनेचे स्व�प
(2) बाधीत झाले ल्या िठकाणांच्या संख्येचा अंदाज आिण या िठकाणांची नावे
(3) पिरणामाचे सवर्साधारण िनध�रण
• मृत व्यक्तींची अंदाजीत संख्या
• जखमी व्यक्तींची संख्या
(4) पायाभुत सोयींचे झालेले नुकसान
(अ) �ग्णालये
(ब) वीज पुरवठा
(क) इतर
(5) करण्यात आले ली कायर्वाही
* नािशक महानगरपािलका िनयं�ण कक्ष
* अ�ग्नशमन दल िनयं�ण कक्ष
* पोिलस िनयं�ण कक्ष
* रे ल्वे �ग्णालयाचा िनयं�ण कक्ष
* शासकीय, रे ल्वे, मनपा नािशक �ग्णालये
(6) पुरिवण्यात आले ले तातडीचे सहाय :
* डॉक्टरांची संख्या
* प ॅरामेिडकोजची संख्या
* उपचार करण्यात आलेल्या व्यक्तींची संख्या
* �ग्णवािहकांची संख्या
(7) �ग्णालयात आलेल्या व्यक्ती
* �ग्णालयांची नावे
* आलेल्या व्यक्तींची संख्या

* बाहय �ग्णोपचार िवभागात उपचार करण्यात आले ल्या व्यक्ती
* दाखल क�न घे ण्यात आलेल्या व्यक्ती
* दाखल क�न घे ण्यापुव� झालेले मृत्यु
* दाखल केल्यानंतर झालेले मृत्यु
(8) सेवत
े लावण्यात आलेल्या �ग्णवाहीकांची संख्या
(9) करण्यात आलेल्या �ितबंधात्मक योजन
(10) काय��न्वत करण्यात आले ली सावर्जिनक मािहती यं�णा :
(अ) दुरदशर्न
(ब) आकाशवाणी
(क) केबल टी. व्ही.
(ड) पुिढल िठकाणी वाहतुक व्यवस्थापनासाठी लावण्यात आले ले मािहती फलक
(11) तात्काळ आवश्यक असलेल्या बाबी
(अ) िवशेष औषधी�व्ये/ औषधे
नाव :
िदनांक :

पदनाम :
सही :

9.7 रे �े स्थानक प्रबंधक यां �ासाठी सदय�स्थती आिण कर�ात आले ली काय� वाही
यासंबंधातील अहवाल रे ल्वे स्थानक �बं धक सदयस्थीती आिण करण्यात आलेली कायर् वाही
या संबंधातील अहवाल सातत्याने पािलका उपआयुक्त (अित�मणे) नािशक महानगरपािलका यांना
सादर करतील , मािहती सबं धातील बाबी तपशील आिण अिभ�ाय
1. घटनेचे स्व�प
2. बािधत झालेल्या िठकाणांचे संखेचा अंदाज आिण या िठकाणांची नावे
3. पिरणामांचे सवर्साधारण िनध�रण:
* अडकुन पडले ल्या / बािधत झाले ल्या व्यक्तींची अंदाजीत संख्या
* मृत व्यक्तींची अंदािजत संख्या केवळ रे ल्वे अपघातांच्या बाबतीत
* रे ल्वे सेवा पुणर्त: सु� आहे / पुणर्त: बंद पडले ली आहे /............ पासुन ..............
पय�तच्या भागात बंद पडलेली आहे .
4. बाहे रगावची रे ल्वे वाहतुक
* येणा-या रे ल्वे गाडया पुढील स्थानकांवर थांबन
ु ठे वण्यात आल्या आहे त.
* रदद करण्यात आलेल्या बाहे रगावी जाणा-या रे ल्वे गाडयांची संख्या
5. पायाभुत सोयींची झाले ले नुकसान :
अ. रे ल्वेचा वीजपुरवठा
ब. िसग्नल यं�णा
क. रे ल्वे �ळ
6. करण्यात आले ली कायर्वाही- संपकर् साधण्यात आले ल्या यं�णा
* नािशक महानगरपािलका

* पोिलस दल
* अ�ग्नशमन दल
* महाराष्� राज्य िवज िवतरण कंपनी
* महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ
* हवामान शास्� िवभाग
अ. अडकुन पडले ल्या �वाशांसाठी तातडीने अन्न् व पाणी पुरवठा करण्यासाठी केले ल्या सुिवधा
ब. चालिवण्यात येणा-या जादा रे ल्वे गाडयां ची संख्या
7. काय��न्वत करण्यात आले ली सावर्जिनक मािहती यं�णा
* दुरदशर्न
* आकाशवाणी
* केबल टी.व्ही.
* रे ल्वे स्थानकांवरील जनसंबोधन यं�णा
8. तात्काळ आवश्यक असलेल्या बाबी शोध आिण बचावकायर् यासाठी सहाय �ग्णवािहका अ�ग्नशमन दल
मनुष्यबळ
नाव:
िदनांक:
9.

पदनाम:
सही:

महाराष्� राज्य मागर् पिरवहन महामं डळ यांच्यासाठी सदयस्थीती आिण करण्यात आलेली
कायर् वाहीचा संक्षीप्त अहवाल एसटी महामं डळ यांच्यासाठी सदयस्थीती आिण करण्यात
आलेली कायर् वाहीचा संक्षीप्त अहवाल सातत्याने उप आयुक्त अित�मण यांच्याकडे पाठवतील,
मािहती सबं धातील बाबी तपशील आिण अिभ�ाय
1. घटनेचे स्व�प
2. बािधत झालेल्या �वाशी माग�चा अंदाजीत संख्या आिण या �वास माग�ची नावे
3. पिरणामांचे सवर्साधारण िनध�रण:
* अडकुन पडले ल्या / बािधत झाले ल्या व्यक्तींची अंदाजीत संख्या
* मृत व्यक्तींची अंदािजत संख्या (केवळ अपघातांच्या बाबतीत(
वाहतुकीस अडथळा आले ल्या/ वाहतुकीची दाटी झाले ल्या रस्त्यां ची नावे
4. करण्यात आलेली कायर्वाही
5. करण्यात आलेली कायर्वाही- संपकर् साधण्यात आले ल्या यं�णा
* नािशक महानगरपािलका
* पोिलस दल
* अ�ग्नशमन दल
* एसटी महामंडळ
* हवामान शास्� िवभाग
अ. अडकुन पडले ल्या �वाशांसाठी तातडीने वाहतुक करण्यासाठी केले ल्या सुिवधा
ब. चालिवण्यात येणा-या म.रा.प.म. च्या जादा बस गाडयांची संख्या क्षमतेसह

7.

8.

काय��न्वत करण्यात आले ली सावर्जिनक मािहती यं�णा
* दुरदशर्न
* आकाशवाणी
* केबल टी.व्ही.
* बस/रे ल्वे स्थानकांवरील जनसंबोधन यं�णा
तात्काळ आवश्यक असले ल्या बाबी शोध आिण बचावकायर् यासाठी सहाय �ग्णवािहका अ�ग्नशमन दल
मनुष्यबळ
नाव:
िदनांक:

पदनाम:
सही:

भाग-10
सामुिहक िशक्षणां�ारे योजनेचा �सार
10. सामुिहक िशक्षणां�ारे योजनेचा �सार
आप�ी व्यवस्थापन कृ ती योजना �भावीपणे अंमलात ितच्या स्थरांवर �चार करण्याची आवश्यकता
आहे . कें� शासनाचे िवभाग बहु भािषक संस्था, सेनादल यांचे राज्यस्तरीय अिधकारी नािशक नगरपािलका
�ािधकरणे िजल्हा �ािधकरणे शासकीय िवभाग अशासकीय संघटना व इतर संस्थासवर्साधारण जनतेमध्ये
जन�चार माध्यमा�ारे योजनेचा आशय सुिनयोिजत आिण िवषयािनष्ठ स्व�पाचा जनजागृती कायर्�मा�ारे
समजावुन सांगण्याची गरज आहे .
योजनेचा �चार करण्याची जबाबदारी आयुक्त यांच्याकडे िविहत असेल आिण असा �चार आप�ी
व्यवस्थापनात सहभागी होणा-या �त्येक संस्थे �ारे आयोिजत जनजागृती कायर्�माच्या माध्यमातुन करण्यात
येईल.

जनजागृती कायर्�माचा मोठया �माणात �सार होण्यासाठी स्थािनक भाषेत �चार माध्यमां चा उपयोग
क�न घे ण्यात येईल.
जसे वृ�प�े, दुरदशर्न, केबल, रे िडओ, सािहत्य, शाळा मिहिवदयालय व इतर संस्था यांच्यावर लक्ष
कें�ीत करण्यात येईल. त्याच बरोबर आयुक्त समाज आिण संबिधत िवभाग यांनी कायर्पध्दतीत कमर्चारी,
साधनसाम�ी आिण आप�ीनंतरची सु�स्थती हयां ची कायम िसध्दता ठे वावी व कृ तीचा सराव �त्यक्षात
आयोिजत क�न सुिन�श्चत करतील.

भाग-11
सामुिहक िशक्षणां�ारे योजनेचा �सार
11. �भाग स्तरावरील अनुकृती िरस्पॉन्स योजना :
11.1 उपायुक्त (पिरमंडळ) यांच्या जबाबदा-या
11.2 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर िवभाग क्षे�ीय अिधका-याच्या
जबाबदा-या
11.3 िवभाग अिधक-याच्या जबाबदा-या
11.4 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर सहायक पोिलस उपायुक्त/
सहायक पोिलस आयुक्त यांच्या जबाबदा-या
11.5 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर सहायक पोिलस उपायुक्त
वाहतुक यांच्या जबादा-या
11.6 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर अ�ग्नशमन अिधकारी/ कें�
अिधकारी यांच्या जबाबदा-या
11.7 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर वैदयिकय अिधकारी /
अपघात यांच्या जबाबदा-या
11.8 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर रे ल्वे स्थानक �बंधक यांच्या
जबाबदा-या
11.9 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर व्यवस्थापक / सहायक
आगार व्यवस्थापक महाराष्� राज्य पिरवहन महामंडळ यांच्या जबाबदा-या
11.10 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर महाराष्� राज्य िवदयुत
िवतरण कंपनीचे उपकें� अिभयंता यांच्या जबाबदा-या
11.11 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर भारत संचार िनगम िलिमटे ड
यांच्या क्षे� �बंधकाच्या जबाबदा-या

11.12 महाराष्� औदयोिगक िवकास महामंडळ �ादे िशक अिधकारी
11.13 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर महाराष्� �दुषण िनयं�ण
मंडळाच्या �ादे िशक अिधका-याच्या जबाबदा-या
11.14 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर िशधा वाटप अिधका-याच्या
जबाबदा-या
11.15 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर उप�ादे िशक पिरवहन
अिधकारी यांच्या जबाबदा-या
11.15 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर कमांड ------- यांच्या
जबाबदा-या
11.16 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर उपिनयं�क, नागरी संरक्षण
यांच्या जबाबदा-या
11. �भाग स्तरावरील अनुकृती िरस्पॉन्स योजना :
हा दस्त ऐवज नािशक आप�ी व्यवस्थापन योजनेचा एक उपिवभाग असुन तो िवभाग पातळीवर
सु�मस्तरीय आप�ी व्यवस्थापन कृ ती योजनेसाठी तयार करण्यात आले ला आहे . जेव्हा आप�ी िवभाग
स्तरापुरती स्थान िसमीत असेल आिण ती स्थािनकिरत्या हाताळता येत असेल तेव्हा िवभाग स्तरावरील योजना
काय��न्वत होईल. तथािप आप�ीची झळ शहराच्या फार मोठया भागाला पोहोचे ल त्याबाबतीत केवळ शहर
स्तरावर नव्हे तर िविशष्ट िवभाग स्तरावरदे खील कामात समन्वय साधण्याची आवश्यकता असेल. अशा
पिर�स्थतीत बाधीत झाले ल्या �भागांची िवभाग स्तरावरील योजना नािशक आप�ी व्यवस्थापन योजनेबरोबर
काय��न्वत होईल.
11. 1 आप�ीचा ईशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यावर पािलका उप आयुक्त/ पिरमं डळ
नािशक महानगरपािलका यांच्या जबाबदा-या:
आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यावर पािलका उप आयुक्त पिरमंडळ यांनी
पािलका उप आयुक्त अित�मण, संकटकालीन कायर्कें� आिण नािशक क्षे�ाचे अिधकारी यांचेशी कायम
संपकर् ठे वावा.
पोिलस कायदा व सुव्यवस्था
सहायक पोिलस आयुक्त आिण
विरष्ठ पोिलस िनरीक्षक
पोिलस वाहतुक
िवभागीय पोिलस िनरीक्षक
अ�ग्नशामन दल
कें� अिधकारी
रे ल्वे
स्टे शन मास्टसर्
महाराष्� राज्य पिरवहन महामंडळ
सहायक आगार व्यवस्थापक
नािशक िजल्हा �ग्णालय/महापािलका �ग्णालय िनवासी वैदयिकय अिधकारी
भारत संचार िनगम िलिमटे ड
उपिवभागीय अिभयंता
महाराष्� राज्य िवदुयत िवतरण कंपनी
उपकें� अिभयंता
महाराष्� औदयोिगक िवकास महामंडळ
�ादे िशक अिधकारी
महाराष्� �दुषण िनयं�ण मंडळ
�ादे िशक अिधकारी

�त्येक उप आयुकत पिरमंडळ यांनी पुिढल उपाययोजना करण्याच्या दष्ृ टीने िसध्दता ठे वणे आवश्यक असेल.
• िवभाग सतरावरील आप�ी व्यवस्थापन योजना तयार क�न ती नािशक महानगरपािलकेच्या पािलका
सदस्यांना आिण अशासकीय संघटनांना पुरिवणे ,
• िवभागाचे सव�क्षण करणे , वाहन माग�तील अडथळे दूर क�न सवर् पिर�स्थतीत उं च पातळीव�न िनम्न
पातळीकडे वाहणा-या पाण्याचे आत येणारे व बाहे र जाणारे �वाह मागर् िसमािंकत करणे, सवर् �ितकुल
पिर�स्थतीत नदीनाल्यातील पाण्याच्या पातळीवर बारकाईने लक्ष् ठे वणे , या वाहन माग�वर दक्षतापूवर्क
लक्ष ठे वणे.
• उपआयुक्त यांनी स्वत: �त्यक्ष जागेवर हजर राहू न आवश्यक असले ल्या सवर् अिधकारी / कमर्चारी
यांना दूरध्वनी केल्यावर तात्काळ सवर् संबंिधत अिधकारी / कमर्चारी यांनी कामावर हजर राहावयाचे
आहे . व ओळख पटिवण्याकरीता दशर्नी भागावर ओळखप� वापरणे बंधनकारक आहे . आदे श
झाल्यानंतर .....
• पुढील गोष्टी क�न िवभाग िनय�ण कक्ष स्थािपत करणे .
• आप�ीच्या वेळी िवभाग िनयं�ण कक्षाचा �भारी म्हणुन उपअिभयंत्याच्या �ेणीच्या एका पयर्वेक्षकाची
िनयुक्ती करणे .
• दूरध्वनी�ारे सवर् बचाव कायर् गट िसध्द करणे .
• पिरमंडळ िनयं�ण कक्षाशी थे ट दूरध्वनी संपर्क साधणे .
• स्वच्छता िवभागातील मजूर आिण सावर्जिनक आरोग्य िवभागाचे कमर्चारी यांना कोणतेही
आपात्कालीन काम करण्यासाठी तयार ठे वणे.
• पािलका उप आयुक्त हे क्षे�ीय कामािवषयी आिण तसेच कमर्चारी वगर् आिण साधनसाम�र्ी तैनात
केल्यािवषयी व त्यांची कुमक पाठिवल्यािवषयी तात्काळ कृ ती कें�ास कळवतील आिण आवश्यक
असले ल्या जादा बाबीिवषयीदे खील कळवतील.
• |घटनास्थळी मािहती कें� स्थािपत करणे .
• वाहतुकीची खाजगी वाहणे , तात्पुरते िनवारे अिधगृिहत करण्याचे काम उप�ादे िशक पिरवहन अिधकारी
यांच्यामाफर्त करता येईल.
11.2.

*
*
*
*
*
*

आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभल्यानंतर िवभागीय क्षे�ीय अिधका-याच्या
जबाबदा-या
* आप�ी उदभवल्यानंतर पािलका आयुक्त आिण िवभाग अिधकारी यांच्याशी समन्वय साधणे.
* पुढील कामाचे सिनयं�ण करणे * घरे कोसळण्याच्या आप�ीच्या वेळी अ�ग्नशमन दलाशी समन्वय साधून बचाव कायर् करणे.
जखमी व्यक्तींना �ाधान्य�म दे ऊन त्यांना �ग्णालयात नेण्याची व्यवस्था करणे.
मृतदे ह �ग्णालयातून वाहू न नेणे / �ेताची िवल्हे वाट लावण्याकिरता मदत करणे .
पूररोधी उपयोजना करणे
दगडमातीचे िढगारे हलिवणे.
सामानसुमान वाचिवण्याची कामे करणे .
उन्मळु न पडलेली झाडे तेथन
ु हालिवणे .

*
11.3

नुकसान झालेले रस्ते, पाणी पुरवठा व जलवािहन्या यांची दु�स्ती करणे .

आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा ती उदभवल्यानंतर िवभाग अिधका-याच्या जबाबदा-या :
संबंिधत िवभाग अिधकारी हे आप�ीच्या िठकाणी आप�ी व्यवस्थापन योजनेची अंमलबजावणी
करणारे अिधकारी असतील. िवभाग अिधकारी हा एक अंमलबजावणी करणा-या िविवध िवभागांच्या क्षे�ीय
कामांमध्ये समन्वय साधण्यास जबाबदार असेल. अंमलबजावणी करणा-या संस्थाना कायर्क्षमपणे काम करता
येता यावे यासाठी त्यांना सहाय्य पुरिवण्याची जबाबदारी दे खील िवभाग अिधका-यावर असेल. िवभाग
अिधकारी िवभाग योजने त दे ण्यात आले ली सवर् मािहती अंमलबजावणी करणा-या िवभागाच्या अिधका-यांना
पुरिवल. िवभाग अिधकारी, नािशक महानगरपािलकेच्या कमर्चारी वग�माफर्त पुढील कामे क�न घे ण्यास �त्यक्ष
जबाबदार असेल.
• घरे कोसळल्याच्या आप�ीच्या वेळी अ�ग्नशमन दलाशी समन्वय साधून बचाव कायर्करणे .
• �ाधान्यता दे ऊन जखमींना �ग्णालयात नेण्याची व्यवस्था करणे .
• मृतदे ह �ग्णालयात वाहू न ने णे / �ेतांची िवल्हे वाट लावण्याकिरता मदत करणे .
• पुररोधी कामे / दगडमातीचे िढगारे हलिवणे .
• सामानसुमान वाचिवण्याची कामे करणे .
• उन्मळू न पडले ली झाडे तेथन
ू हलिवणे.
• नुकसान पोहोचले ले रस्ते, पाणी पुरवठा व जलवािहन्या यां ची दु�स्ती करणे .
• अडकून पडले ल्या िंकवा बािधत झाले ल्या व्यक्तींची नािशक महानगरपािलकेची वाहने , खाजगी वाहने
आिण महाराष्� राज्य पिरवहन सेवच्े या बसगाडयातून वाहतूक / स्थलांतर करणे.
• तातडीने अन्नपाण्याची व्यवस्था क�न तात्पुरते िनवारे उपलब्ध क�न दे णे.
• बचाव काय�वर असले ल्या वाहनांसाठी �वेशपि�का आिण ओळख पटिवणारे �स्टकसर् पुरिवणे .
• बचाव कायर् करणारे कमर्चारी तसेच अशासकीय संघटनांतील व्यक्ती यांना �वेशपि�का आिण
ओळखप�े पुरिवणे.
• �भाग अिधकारी, वैद
् यिकय अिधकारी यांच्यामाफर्त पुढील गोष्टींची व्यवस्था करील.
• �ितबंधक औषधे पुरिवणे आिण साथरोग रोधी कामे करणे .
• साथरोगाच्या संबंधात आवश्यक असले ल्या सावधिगरीच्या उपाययोजनां ची िवशेष मािहती पुरिवणे .
• अन्न् , पाणी पुरवठा , स्वच्छता आिण �ेतांची िवल्हे वाट यावर दे खरे ख ठे वणे , हानी िनध�रणाचे काम
िवभाग अिधका-याकडु न करण्यात येईल. िवभाग अिधकारी आप�ीनंतरच्या कामां साठी अशासकीय
संघटना आिण खाजगी क्षे� यांचे सहायय िमळवतील. िवभागामध्ये स�ीय असले ल्या अशासकीय
संघटना त्यांच्याकडू न अपेिक्षत असले ल्या कामांसह �त्येक िवभाग योजनेच्या खं ड दोनमध्ये िदलेली
आहे .
पुढील साधनांसारखी आवश्यक असलेली साधने:
• खोदकाम अवजारे
• चोक �क्लयिंरग साधने .
• झाडे कापण्याच्या करवती.
• पोट� बल सचर् लाईट.
• बॅटरीज.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

मेगाफोन
गॅसकटसर्
जे.सी.बी.
पोक्लेन.
आर.सी.सी.बीम कटसर्.
जिन�े.
वाहने आिण तात्पुरते िनवारे अिध�हीत करण्याच्या कामात क्षे�ीय अिधका-यास सहाय्य .
आप�ी उदभवल्यानंतर सं�मण िशिबरासाठी आवश्यक असले ल्या बाबींचे िनध�रण करणे.
तात्पुरत्या िनवासासाठी सं�मण िशिबरे आिण मंडप उभारणे.
अन्न् वाटपाची व्यवस्था करणे .
कपडयांची व्यवस्था करणे .
सानु�ह सहाय्य पुरिवणे.
सं�मण िशिबरांसाठी असले ली साधनसामु�ी आिण मनुष्यबळ यासाठी अशासकीय संघटना आिण
खाजगी क्षे� यांचे सहाय्य िमळिवणे . िजल्हा िनयं�ण कक्षास क्षे�ीय कामे तसेच कमर्चारी आिण
साधनसंप�ी तैनात केल्यािवषयी व त्यांची कुमक पाठिवल्यािवषयी कळिवणे आिण आवश्यक
असलेल्या जागा / बाबींचे स्व�प कळिवणे.

11.4 आप�ीच्या इशा-यानंतर िंकवा ती उदभवल्यानंतर पोिलस उपायुक्त / सहाय्यक पोिलस
आयुक्त यांच्या जबाबदा-या:
सहाययक पोिलस आयुक्त , पािलका उप आयुक्त (अित�मण) आिण पािलका उप आयुक्त
(पिरमंडळ) यांच्याशी समन्वय साधून क्षे�ातील पुढील कामे करण्यास पोलीस उप आयुक्तांचे काय�लय
जबाबदार असेल.
• कायदा व सुव्यवस्था राखणे .
• �ाधान्य�म दे ऊन जखमींना �ग्णालयात हलिवणे आिण �ग्णालयाच्या िठकाणी जमावाला िनयंि�त
करण्यासाठी बंदोबस्त पुरिवणे .
• नािशक क्षे�ात 24 तास कायर्रत असणारा िनयं�णकक्ष उभारणे .
• बघे लोकांच्या हालचाली आिण वाहने व पादचारी यांची रहदारी िनब�िधत करण्यासाठी क्षे�ाची घे राबंदी
करणे.
• बािधत क्षे�ाची मालम�ा / मौल्यवान िचजवस्तु यांचे रक्षण करणे .
• बचाव कायर् आिण मदतकायर् करणारे / वाहने सहजिरत्या पोहोचण्यासाठी पोचमाग�ची तरतूद करणे .
• योग्य �कारे ओळख पटिवण्याची , तपास करण्याची कायर्वाही करण्याची आिण �ेतांची िवल्हे वाट
लावण्याची व्यवस्था करणे .
• पोिलसांच्या कायर्पध्दती�माणे पंचनामे करण्यात येतील.
• िवशेषत: रे ल्वे स्थानके, बस स्थानके आिण शाळा यांच्याबाहे रील जमावाचे िनयं�ण करणे .
• रे ल्वे स्थानक, बस स्थानके आिण शाळा यांच्या निजक पोिलस बंदोबंस्त ठे वणे.
• मोठया �माणात िफरती गस्त घालण्याची व्यवस्था करणे .

•
•
•
•
•
•

अडकून पडले ल्या िंकवा बाधा पोहोचले ल्या व्यक्तींची पोिलसदलाच्या िंकवा खाजगी वाहनातून वाहतुक
िंकवा स्थलांतर करण्याची व्यवस्था करणे .
समाज िवघातक �वृ�ीवर िनयं�ण ठे वणे .
जनतेला मािहती दे ण्यासाठी जनसंबोधन यं�णे चा वापर करणे. मािहती पुरिवण्यासाठी आिण बािधत क्षे�े
मनाई क्षे�े म्हणुन घोिषत करण्यासाठी फलकांचा वापर करता येईल.
शांतता राखण्यासाठी आिण अफवांवर िनयं�ण ठे वण्यासाठी मोहल्ला सिमत्यांचे सहाय्य िमळिवणे .
जन�चारमाध्यमे आिण जनता यांना मािहती पुरिवण्यासाठी मिहती कें�् .
पोिलस िनयं�ण कक्षास, क्षे�ातील कामांिवषयी तसे च कमर्चारी वगर् व साम�ी तैनात करण्यात
आल्यािवषयी व त्यांची कुमक पाठिवण्यािवषयी कळिवणे आिण आवश्यक असले ल्या जादा बाबींचे
स्व�प कळिवणे.

11.5

आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा ती उदभवल्यानंतर सहाय्यक पोिलस आयुक्त (वाहतूक)
यांच्या जबाबदा-या :
सहाय्यक पोिलस आयुक्त (वाहतूक) हे पािलका उप आयुक्त (पिरमंडळ), िवभागीय क्षे�ीय अिधकारी
व िवभाग अिधकारी यांच्याशी समन्वय साधून पुढील कामे करण्यास जबाबदार असेल.
• नािशक क्षे�ात 24 तास कायर्रत असणारा िनयं�ण कक्ष स्थािपत करणे .
• वाहतूकीचे िनयं�ण व संिनयं�ण कक्ष स्थािपत करणे .
• िवशेषत: रे ल्वे स्थानके, बस स्थानके आिण शाळा या िठकाणी वाढत्या �माणात गस्त घालणे .
• आवश्यक असेल त्या�माणे व तेव्हा वाहतूक पय�यी माग�वर वळिवणे.
• िविवध माग�वरील वाहतूकीच्या �स्थतीिवषयी आिण िवशेषत: मोठया �माणातील वाहतूक िंकवा कोंडी
झालेले रस्ते यािवषयी मािहती पुरिवणे.
• अपेिक्षत माग�वर जादा बसगाडया तैनात करण्याची व्यवस्था करण्याकिरता महाराष्� राज्य पिरवहन
महामंडळ यांच्याशी समन्वय साधणे.
• टोईंग �ेन्स िमळिवणे आिण अडकून पडले ली / नादु�स्त झाले ली िंकवा रहदारीस अडथळा करणारी
वाहने ओढू न अन्य� नेणे.
• जनतेला मािहती पुरिवण्यासाठी व मागर्दशर्नासाठी जनसंबोधन यं�णे चा वापर करणे .
• वाहतुकीच्या �स्थती संबंधात मािहती पुरिवण्यासाठी महत्वाच्या िठकाणी नामफलक आिण मािहती
फलक उभारणे .
• वाहतूक व्यवस्थापनासाठी आरएसपी, एनसीसी, एनएसएस अशा शासकीय संघटना आिण स्वयंसेवी
संस्था यांचे सहाय्य िमळिवणे.
• अडकून पडले ल्या िंकवा बािधत झाले ल्या व्यक्तींची पोिलस दलाच्या िंकवा खाजगी वाहनातून वाहतूक
करण्याची / स्थलांतर करण्याची व्यवस्था करणे व त्यास समन्वय साधणे.
• वाहतूक िनयं�ण कक्षास, क्षे�ातील कामािवषयी तसेच कमर्चारी वगर् आिण साधनसामु�ी तैनात
करण्यात आल्यािवषयी आिण त्यांची कुमक पाठिवण्यात आल्यािवषयी कळिवणे आिण आवश्यक
असलेल्या जादा बाबींचे स्व�प कळिवणे.
11.6

आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा ती उदभवल्यानंतर अिगनशमन अिधकारी / कें�

अिधकारी यांच्या जबाबदा-या:
अ�ग्नशमन आिधकारी हा पािलका उपआयुक्त (अित�मणे), पािलका उपआयुक्त (पिरमंडळ 1 / 2)
नािशक महानगरपािलका आिण िवभाग अिधकारी यांच्याशी समन्वय साधून पुढील क्षे�ीय कामे करण्यास
जबाबदार असेल.
• बािधत क्षे�ातील अ�ग्नशमनाची कामे .
• बचावकायर्.
• �ाधान्य�म दे ऊन जखमींना �ग्णालयात हलिवणे .
• बािधत क्षे�ातुन व्यक्तींना अन्य� स्थलांतिरत करणे .
• आप�ीच्या िठकाणी िवदयुत यं�संच िंकवा वीजपुरवठा यां च्या सुरिक्षतेची व्यवस्था करणे .
• झाडे उन्मळु न पडल्यामुळे बंद झाले ले रस्ते िंकवा पायवाटा खुल्या करणे .
• सामानसुमान वाचिवणे .
• घरे कोसळण्याच्या आप�ीत बचाव काय�साठी नािशक महानगरपािलकेशी समन्वय साधने.
• अ�ग्नशमन दल िनयं�ण कक्षास, क्षे�ीय कामांिवषयी तसेच कमर्चारी वगर् आिण साधनसामु�ी तैनात
करण्यात आल्यािवषयी आिण त्यांची कुमक पाठिवण्यात आल्यािवषयी कळिवणे आिण आवश्यक
असलेल्या जादा बाबींचे स्व�प कळिवणे.
11.7

आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा ती उदभवल्यानंतर वैदयिकय अिधकारी (अपघात)
यांच्या जबाबदा-या :
वैदयकीय अिधकारी (अपघात) हे उप आयुक्त (अित�मण) यांच्याशी समन्वय साधून पुढील क्षे�ीय
कामे करण्यास जबाबदार असतील.
• 24 तास कायर्रत असणारा िनयं�ण कक्ष स्थािपत करणे .
• गंभीरिरत्या जखमी झाले ल्या व्यक्तींवर �ग्णालयात तातडीने उपचार करण्याची व्यवस्था करणे .
• घटनास्थळी जखमींवर टॅिंगग आिण �ायेज क�न उपचार करण्याची आिण जखमींना तेथन
ू हलिवण्याची
व्यवस्था करणे .
• तातडीने औषधे व �थमोपचार पुरिवणे .
• शवपिरक्षा आिण �ेतांची िवल्हे वाट करणे .
• �ग्णांना दाखल करण्यासाठी टॅिंगग आिण �ायेजसाठी �ग्णालयात एक क्षे� सीमांिकत करणे .
• �ग्णालयामध्ये िंकवा घटनास्थळी आवश्यक असल्यास पोिजशन सेंटर स्थािपत करणे .
• तातडीने रक्ताचा पुरवठा व्हावा म्हणुन रक्तपेढयांशी समन्वय साधणे .
• �ग्णालयामध्ये मािहती कें� स्थािपत करणे .
• संकटकालीन कायर्कें�ास, क्षे�ीय कामांिवषयी तसेच कमर्चारी वगर् आिण सामु�ी तैनात करण्यात
आल्यािवषयी व त्यांची कुमक पाठिवण्यात आल्यािवषयी कळिवणे आिण आवश्यक असले ल्या जादा
बाबींचे स्व�प कळिवणे .
11.8

आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर रे ल्वे स्थानक �बंधकाच्या
जबाबदा-या:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

रे ल्वे स्थानक �बंधक हे , िवभाग अिधका-यांशी समन्वय साधून पुढील कामे करण्याची व्यवस्था
करतील.
नािशक क्षे�ात 24 तास कायर्रत असणारा िनयं�ण कक्ष् स्थािपत करणे .
रे ल्वे पोिलसांमाफर्त जमावाचे िनयं�ण .
रे ल्वे वाहतुकीसंबंधात जनसं बोधन यं�णे �ारे सातत्याने अ�यावत मािहती पुरिवणे .
रे ल्वे �वाशांसाठी नािशक महानगरपािलकेने सु� केले ल्या तात्पुरत्या िनवा-याच्या िठकाणांची मािहती
पुरिवणे.
रे ल्वे स्थानकावर �वाशांना तातडीने अन्न् व पाणी पुरवठा करण्यासारख्या सोयींची तरतूद करणे .
रे ल्वे �ळ व मागर् यावरील पाण्याच्या पातळीवर बारकाईने लक्ष् ठे वणे आिण त्याबाबत संकटकाळी
कायर्कें�ास वरचे वर कळिवणे.
रे ल्वेमाग�वर पुर�वणक्षे�ांच्या िठकाणी तैनात करण्यात आले ल्या अिभयांि�की शाखे च्या कमर्चारी
वग�शी समन्वय साधणे .
�वाशांसंबधातील मािहती आिण पय�यी वाहतूक व्यवस्था या सं बंधात पािलका उप आयुक्त (पिरमंडळ)
आिण िवभाग अिधकारी यांच्याशी समन्वय साधणे आिण संकटकालीन कायर्कें�ावर वरचे वर मािहती
पुरिवणे.
रे ल्वे अपघातांच्या बाबतीत:
बचावकायर् आिण स्थलांतर .
जखमींना �ग्णालयात हलिवणे .
रे ल्वे �ग्णालये, नािशक महानगरपािलकेची �ग्णालये आिण शासकीय �ग्णालये यांच्याशी समन्वय
साधणे.
बाहे रगावच्या �वाशांसाठी करण्यात आले ल्या �वासाच्या पय�यी व्यवस्थांिवषयी मािहती पुरिवणे आिण
अशा सुिवधा पुरिवणे.
संकटकालीन कायर्कें�ास, क्षे�ीय कामांिवषयी तसेच कमर्चारी वगर् आिण साधनसामु�ी तैनात
करण्यािवषयी आिण त्यांची कुमक पाठिवण्यात आल्यािवषयी कळिवणे आिण आवश्यक असलेल्या
जादा बाबींचे स्व�प कळिवणे .

11.9

आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर महाराष्� राज्य पिरवहन
महामंडळ आगार व्यवस्थापक /सहाय्यक आगार व्यवस्थापक, यांच्या जबाबदार-या:
आप�ीच्या वेळी िसध्दता आिण अंमलबजावणी यांच्या संबंधात व्यवस्थापक/सहायक आगार
व्यवस्थापक (म.रा.प.म.) यांच्या जबाबदा-या :
• नािशक क्षे�ात 24 तास कायर्रत असणारा िनयं�ण कक्ष स्थािपत करणे .
• आगारांमध्ये िडझेलचा पुरेसा साठा क�न ठे वणे.
• तैनात करण्यासाठी राखीव बसगाडया तयार ठे वणे .

आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा तो उदभवल्यानंतर संबंिधत अिधका-याच्या पुढील जबाबदा-या
असतील.

•
•
•
•
•
•

वाहतुकीची �स्थती आिण �वाशांची मािहती या संबंधातील मािहतीसाठी रे ल्वे स्टे शन मास्तर आिण
सहाय्यक पोिलस आयुक्त (वाहतुक) यांच्यांशी समन्वय साधणे.
अडकून पडले ल्या �वाशांची वाहतूक व्यवस्था करण्याकिरता नािशक महानगरपािलका /महाराष्� राज्य्
मागर् पिरवहन महामंडळ यांच्यांशी समन्वय साधणे .
�वाशांची वाहतुक सुरळीत करण्यासाठी िनव�िचत माग�वर जादा बसगाडया तैनात करणे .
आवश्यक असेल तर आिण तेव्हा माग�त बदल करणे .
बसगाडया र� करणे , माग�तील बदल, बसगाडयांना होणारा िवलं ब, नािशक महानगरपािलकेच्या
तात्पुरत्या िनवा-याची िठकाणे या संबंधात बस आगारामध्ये जनतेला मािहती पुरिवणे.
नािशक महानगरपािलका िनयं�ण कक्ष आिण संकटकालीन कायर् कें� यांना क्षे�ीय कामांिवषयी तसेच
कमर्चारी वगर् आिण साधनसामु�ी तैनात करण्यात आल्यािवषयी व त्यां ची कुमक पाठिवण्यात
आल्यािवषयी कळिवणे तसेच आवश्यक असले ल्या जादा बाबींचे स्व�प कळिवणे .

11.10 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर महाराष्� राज्य् िवदयुत
िवतरण कंपनीचे उपकें� अिभयं ता यांच्या जबाबदा-या :
महाराष्� राज्य् िवदयुत िवतरण कंपनीचे उपकें� अिभयंता हे �भाग अिधका-यांशी समन्वय साधून पुढील
क्षे�ीय कामे करण्यास जबाबदार असतील.
• नािशक क्षे�ात 24 तास कायर्रत असणारा िनयं�ण कक्ष स्थािपत करणे .
• आवश्यक असेल तर वीज पुरवठा खं डीत करणे .
• �काश व्यवस्थे साठी वीज पुरवठयाची व्यवस्था करणे .
• बािधत क्षे� तसेच त्याचा पिरसर येथे �काश झोताची तरतूद करणे .
• वीजपुरवठा पूवव
र् त करणे .
• दु�स्तीच्या कामासाठी संकटकालीन पथके तयार ठे वणे .
• नुकसान पोहचले ल्या वीजपुरवठयाच्या पायाभूत सोयीची दु�स्ती करणे .
• वीजपुरवठयातील िबघाड िंकवा श ॅाटर् स�कटच्या घटनांच्या बाबतीत अ�ग्नशमन दलाशी समन्वय साधणे .
• संकटकालीन कायर्कें� आिण संबंधीत िनयं�ण कक्ष यांना क्षे�ीय कामांिवषयी तसेच कमर्चारी वगर् आिण
साधनसामु�ी तैनात करण्यात आल्यािवषयी आिण त्यां ची कुमक पाठिवण्यात आल्यािवषयी कळिवणे
आिण आवश्यक असलेल्या जादा बाबींचे स्व�प कळिवणे .
11.11:
आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानं तर भारत दुरसंचार िनगमचे क्षे �
�बं धक यांच्या जबाबदा-या:
भारत दुरसंचार िनगमचे क्षे� �बंधक अिधका-यांशी समन्वय साधून पुढील क्षे�ीय कामे करण्यास जबाबदार
असतील:
• नािशक क्षे�ात 24 तास कायर्रत असणारा िनयं�ण कक्ष स्थािपत करणे .
• टे िलफोन लाईन्स पुवर्वत करणे .
• दु�स्तीच्या कामासाठी संकटकालीन पथके तयार ठे वणे .
• दूरसंचारिवषयक पायाभूत सोयींची दु�स्ती करणे .
• कामासंबंधात संकटकालीन कायर्कें�ास कळिवणे .

मुख्य काय�लयास क्षे�ीय कामांिवषयी तसेच कमर्चारी वगर् आिण साधनसामु�ी तैनात करण्यात आल्यािवषयी
आिण त्यांची कुमक पाठिवण्यात आल्यािवषयी कळिवणे आिण आवश्यक असले ल्या जादा बाबींचे स्व�प
कळिवणे.
11.12.
आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर महाराष्� औदयोिगक
िवकास
महामंडळाचे कायर् कारी अिभयं ता / �ादे शीक अिधकारी यांच्या जबाबदार-या:
महाराष्� औदयोिगक िवकास महामंडळाचे कायर्कारी अिभयंता / �ादे शीक अिधकारी िवभाग अिधका-यांशी
समन्वय साधून पुढील क्षे�ीय कामे करण्यास जबाबदार असतील.
• नािशक क्षे�ात 24 तास कायर्रत असणारा िनयं�ण कक्ष स्थािपत करणे .
• आप�ी उदभवल्यानंतर सं�मण िशिबरांच्या आवश्यकतां चे िनध�रण करणे .
• वाहने आिण तात्पुरते िनवारे अिध�हीत करण्यात िवभाग अिधका-यास सहाय्य करणे .
• तात्पुरत्या िनवास व्यवस्थे साठी सं�मण िशिबरे आिण मंडप उभारणे .
• अन्न वाटपाची व्यवस्था करणे .
• स्वयंपाकासाठी कोरडा िशधा आिण भांडी यांची व्यवस्था करणे .
• कपडयांची व्यवस्था करणे .
• सानु�ह सहाय्य करणे .
• िपण्याचा पाण्याचा साठा असणा-या उदयोगांची मदत िमळिवणे आिण आप�ीच्यावेळी तो बािधत
नागिरकांसाठी उपलब्ध् क�न दे ण्याची व्यवस्था करणे .
• आप�ी व्यवस्थापनात उदयोगांचा सि�य सहभाग �ाप्त करणे .
�ादे शीक अिधकारी , वैदयिकय अिधकारी (आरोग्य) यांच्यामाफर्त पुढील गोष्टींची व्यवस्था करणे :
• �ितबंधक औषधे आिण साथरोगरोधी कृ ती करणे .
• सं�मणिशिबरे , अन्न व पाणी पुरवठा आिण िनवारा इत्यादीसाठी आवश्यक असले ली साधनसामु�ी
आिण मनुष्यबळ �ाप्त करण्याकरीता खाजगी क्षे�ातील उदयोगांचे सहाय्य िमळिवणे .
• संकटकालीन कायर्कें�ास क्षे�ीय कामांिवषयी तसेच कमर्चारी वगर् आिण साधनसामु�ी तैनात करण्यात
आल्यािवषयी आिण त्यांची कुमक पाठिवण्यात आल्यािवषयी कळिवणे आिण आवश्यक असलेल्या
जादा बाबींचे स्व�प कळिवणे .
11.13.
आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानं तर महाराष्� राज्य् �दूषण
िनयं �ण मं डळाच्या �ादे शीक अिधकारी यांच्या जबाबदा-या �ादे शीक अिधका-यांच्या
जबाबदा-या :
महाराष्� �दुषण िनयं�ण मंडळाचा �ादे शीक अिधकारी िवभाग अिधका-यांशी समन्वय साधून पुढील क्षे�ीय
कामे करण्याची जबाबदार असेल. �ादे शीक अिधकारी संकटकालीन कायर्कें�ाशी आिण क्षे� अिधका-यांशी
कायम संपर्क ठे वील.
• नािशक क्षे�ात 24 तास कायर्रत असणारा िनयं�ण कक्ष स्थािपत करणे .
• �दुषण िनयंि�त करण्यासाठी ताबडतोब आवश्यक त्या �ितबंधात्मक उपाययोजना करणे .

11.14. आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर व आप�ीच्या वेळी िसध्दता
आिण अंमलबजावणी यांच्या सबं धात िशधावाटप अिधका-याच्या जबाबदा-या:
आवश्यक माल , साधनसामु�ी, जीवनावश्यक वस्तु यांची सूची तयार करणे .
आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा ती उदभवल्यानंतर पुढील कामे करणे ही संबंधीत िशधावाटप
अिधका-याची जबाबदारी असेल.
• आप�ीच्या वेळी जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा व वाटप करण्यासाठी िवभाग अिधका-यांशी समन्वय
साधणे.
• संकटकालीन कायर्कें� आिण क्षे� अिधकारी यांच्याशी कायम संपकर् ठे वणे .
11.15 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर व आप�ीच्या वेळी िसध्दता
आिण अंमलबजावणी यांच्या संबंधात उप�ादे शीक पिहवहन अिधका-यांच्या जबाबदा-या :
• संकटकाळी उपलब्ध् असावीत यासाठी खाजगी बसगाडया, �क, डम्पसर्, वॉटर टँकसर्, टे म्पो यां ची
आिण वाहतूक व्यावसाियकांची नावे, प�े व संपकर् दूरध्वनी �मांक यासह सूची �ाप्त करणे .
आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िंकवा ती उदभवल्यानंतर पुढील कामे करणे ही संबंधीत अिधका-याची
जबाबदारी असेल.
• पािलका उपायुक्त पिरमंडळ यांच्याशी समनवय साधून आवश्यक असले ल्या वाहनांचे अिध�हण करणे

11.16 आप�ीचा इशारा िमळाल्यानंतर िकवा आप�ी उदभवल्यानंतर उपिनयं �क, नागरी संरक्षण
यांच्या जबाबदा-या :
आप�ीचा इशारा िंकवा आप�ी उदभवल्यानंतर पुढील कामे करणे ही सं बंधीत अिधका-याची जबाबदारी
असेल.
• बचाव काय�त िवभाग अिधका-यास सहाय्य करणे .
• कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोिलसांशी समन्वय साधणे.
• �ाधान्य�म दे ऊन जखमींना �ग्णालयात हलिवणे .

