आप ी यव थापन - पुणे िज हा पथदशीर्
आप ी धोके यव थापन कायर्कर्म सन 2005 मध्ये सयुक्त रा टर् िवकास कायर्कर्म व भारत सरकार
यांच्या संयक्
ु त िव माने राबिवण्यास पुणे िज

ात सुरुवात करण्यात आली.

आपत्कालीन यंतर्णेमध्ये सवार्त थम ितसाद दे णारी यंतर्णा थािनक नागिरक हे आहे त.याचा िवचार करुन
गर्ाम तरावरील आप ी यव थापन भावी होण्याकिरता व त्याचे ितिंबब िज हा व आयुक्त तरावर िनमार्ण
होण्या किरता पुणे िज

ाने खालील तर्ीसुतर्ी कायर्कर्माचा आवलं ब केला.

िस ी व जनजागृती.

1)

2) आप ी यव थापन िशक्षण व क्षमता बांधणी
3) गर्ाम तालुका व िज हा आप ी यव थापन आराखडे तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करणे
गर्ाम तरावर आप ी यव थापन कायर्कर्म राबिवण्याकिरता थम गाव आप ी यव थापन सिमतीची (Village
Disastr

Management

Committee)

थापना

सरपंच,तलाठी,गर्ामसेवक,िशक्षक,आरोग्य सेवक,कृ

करण्यात

आली.या

सिमतीचे

सद य

हणून

षी सेवक अंगणवाडी सेिवका,सहकारी सं थातील

पदाधीकारी, गावातील ित ठीत यक्ती,इत्यादींचा समावेश करण्यात आला.सदरची सिमती ही धोरणात्मक
पातळीवर कामकरुन संभा यआप ींचे वेळी िनमार्ण होणारी यंतर्णा हणून कायर्रत करण्यात आली.सदरसिमतीचे
कायर्,उिद टे व अिधकार यांचे िशक्षण घे ण्यात आले.सवर्गटांमध्ये व सिमतीमध्ये मिहलांचे िवशेष सहभाग
घे ण्याचे ठरिवण्यात आले.
गावा आप ी यव थापन आराखडा (Village Disaster Management Plan) बनिवणे तसेच गावत िविवध
कृ ती गटाची िनमीर्ती (Village Task Force) करणे व आप ी यव थापन सिमतीने महत्व व भूमीका प ट
करण्यात आली.एखादी आप ी येण्या पूवीर् जीिवत व िव

हानी किम हावी हणून करावयाच्या िविवध

उपाययोजना, आप ी संगी यक्ती व गटाने कोणती कृ ती करावी त्याची जबाबदारी काय याबाबात िनणर्य
घे ण्याचे महत्वाचे कायर् आप ी यव थापन सिमतीने पार पाडले.आप ी यव थापन आराखडा तयार करताना
मािहती संकलन करणे व पूवर् िनयोजन करणे या कामी आप ी यव थापन सिमतीची मदत घे ण्यात जाते.
आप ी यव थापन सिमती माफर्त गर्ाम थांच्या मदतीने गावात त्येकी पाच िविवध कृ ती गटांची िनिर्मती
करण्यात आली. त्येक गटाची आप ी पूवर्, आप ीच्या वेळी आिण आप ीनंतर कोणती कामे करावयाची ते
िनि चत करण्यात आले .
1) पूवर् सूचना गट(Early warning team): अितवृ टी , महापूर चकर्ीवादळ या सारख्या आप ी
येण्यापूवीर् हवामान खात्यामाफर्त पूवर्सच
ू ना िदली जाते. तसेच भुकंप,आगीच्या दुघर्टना , अपघात या
संकटाची पूवर् सूचना िमळू शकत नाही.ते हा गावातील लोकांनी आप या गावात संदेश वहनासाठी पूवर्
सूचना गटाची िनमीर्ती करुन बाहे रुन येणारे संदेश गावातील सवर् लोकांपयर्त पोचिवणे आिण थािनक

पातळीवरुन बाहे र पाठवायचे या बाबतचे कायर् करणे,यासाठी वाहतूकीची साधने, संबंिधतांचे फोन नंबर
या बाबतची मािहती तयार करणे व साधनांची दे खभाल करण्याची जबाबदारी या गटावर सोपिवण्यात
आली.
2) शोध व सुटका गट(Search and Rescue Tem): या गटातील सद य शारीिरकदृ या तंदरु
ू तव
धडाडीचे असावेत असे िनवेदन केल.आप ी काळा मध्ये संकटगर् त लोकांची ाथिमकतेने सुटका
करणे

व

आप त

लोकांना

सुरिक्षत

थळी

हलिवणे

या

किरता

िशक्षण

दे ण्यात

आले .होमगाडर् स,एन.एस.एस.,एन.सी.सी.,एन.वाय,के.िस हील िडफेन्स या वयंसेवक गटांना ाधान्य
दे ण्यात आले.
3)

थमोपचार गट (First Aid Team) गावामध्ये शक्यतो आरोग्य सेिवका व थमोपचाराचे िशक्षण
घे तले यांना ाधान्य दे ण्यात आले .या मध्ये गावातील आजारी यक्ती, वृ ,अपंग,लहान मुले,गरोदर
ि तर्या इ.िचयादी तयार करण्याची जबाबदारी या गटावर सोपिवण्यात आली. थमोपचार पेटीची
दे खभाल व आव यक औषधांची मािहती, जखमी लोकांवर उपचार करणे,डॉक्टसर्,साथीचे रोग व ते
पसरण्याची कारणे आिण लसीकरण याची मािहती या गटांना दे वन
ू मािहती संकिलत करण्यात आली.

4) िनवारा,िपण्याचे पाणी यव थापन गट (Water and Sanitapion team): आप ी नंतर
तात्पुरता कायम वरुपी िनवारा िनमार्ण करण्याची वेळ येते.त्यासाठी गावातील िपण्याच्या पाण्याची
यव था,सांडपाणी व पिरसर वच्छता करण्याची जबाबदारी या गटाकडे दे ण्यात आली.त्याच माणे
िनवा-याची िनवड व उभारणी, िनवा-यासाठी आले या लोकांना अन्नपाणी व औषधीउपचाराकडे
ाधान्याने लक्ष दे णे.िनवा-यासाठी आले या यिक्तची न द ठे वणे.पेय जल साठे दूिषत होणार नाही
याची कायजी घे णे.िजवना यक गो टीची पुतर्ता करणे.
5) पडझडीचे मू यमापन गट (Damage Assessment team) सदर गटाने गावामध्ये आप ीमुळे
झाले या नुकसानीची पहाणी करणे,पुनिर्वकास ाधान्यकर्म नुकसानी नुसार ठरिवणे,जखमी व घराच्या
पडझडीचा आंदाज लावणे त्याच माणे मदत पुरिवणे,मदत पुरिवण्यासाठी शासकीय व सामािजक
सं थाना मािहती पुरिवणे .मदत पुरिवण्यासाठी शासकीय व सामािजक सं थां◌ंना मािहती पुरिवणे इ.
आप ी यव थापनातील अितशय महत्वाचा ट पा होता.या मध्ये आप ी यव थापन आराख
येणारी मािहती नागरीक व

ासंबंिध

शासनापयत पोहचण्याचे महत्वाचे होते.मािहतीचे संकलन करणे मोठे

आ हान हाते.आराखडे तयार करण्याकिरता सुरवातीपासून सवर् यंतर्णांशी िवचार िविनमय करुन
गावपातळीवरील आराख

ाचे

वरुप त्यातील मािहती कशा कारची असावी हे ठरिवण्यात

आले.त्यानूसार गावाचे नाव,गर्ामपंचायत,तालुका,िज हा

तर

त्येकास संकेतांक दे ण्यात आला

.संकिलत होणा-या मािहतीचे भाग पाडण्यात आले .आराख

ाचे दोन भाग करण्यात आले .

1) पिह या भागामध्ये तालुका तरावरील शासकीय अिधकारी,गर्ाम आप ी, यव थापन सिमती
सद यांची नावे,फोन नंबसर्,प े,गर्ाम आप ी यव थापन कृ ती गट यांची सिव तर मािहती ,गाव
पातळीवर

कौश य

असणा-या

यिक्त, थािनक

अशासकीय

सं था,अपल ध

साधन

सामगर्ी,आप ीचे पूवर् इितहास, आप ी येवन
ू गे याची तारीख,मॉकिडर्लची तारीख इ.नमूद करण्यात
आले .
2) आप ी यवसथापन आराख
लोकसंख्या,िनवारा,शेत
पुरोवठा,संपकर्

ातील दूसरा ट पा गावात उपल ध असणा-या साधनांचा होता.यामध्ये

जिमन,जनावरे ,रोजगाराचे

यंतर्णा,वाहतूक

सुिवधा,

वरुप,आरोग्य,पाणी

शैक्षिणक

पुरोवठा,िव त
ु

सुि विधा,साफसफाई,समाज

कदर्,पेटर्ोल

पंप,केरोिसन सचर् ऍ़ न्ड रे क्यू सािहत्य इत्यादी मािहती सांकेितक कर्मांकासह तयार करण्यात आली.
वरील सवर् मािहती गर्ाम तरापयर्न्त तयार करुन इंिडया िडझा टर िरसोसर् नेटवकर्(India Disaster
Resources Network) चे धरतीवर संगणक

णाली िवकसीत करण्यात आली.यामध्ये

गर्ाम तर,तालुका तर,व िज हा तरावर त्येक गावाची मािहती उपल ध सामगर्ी व त्याचा उपयोग
आप ी संगी करता येवू लागला.सदर संगणक

णालीस पुणे िडझा टर िरसोसर् नेटवकर् असे

संबोधण्यात आले .
आप ी यव थापन पुणे िज
िज

ामध्ये गर्ाम तरावरील कायर्कर्म यश वीपणे राबिवताना पुणे

ातील 1404 गावांमध्ये गाव आप ी यव थापन आराखडा तयार करण्यात येऊन 1405

िठकाणी आराख

ाचे रं गीत तालीम घे ण्यात आली.िज

ामध्ये 1200 आप ी यव थापन गटाची

थापना करण्यात येऊन 30,000/- वयंसेवक व 25000/- आप ी यवसथापन सिमतीचे सद य
यांना मंडल तरावर आप ी यव थापन या िवषईची मािहती दे ण्यात आली.जनजागृती करीता
िज हा,तालुका,व गर्ाम तरावर,600/- िठकाणी वॉल पटीग,िट ही,.एस.एम.एस.,पथना
वापर करण्यात आला.पुणे िज
यव थापन

इत्यादीचा

ातून िनघणारी लोकजागृती करण्यात आली.गाव आप ी

िशक्षणासाठी गाव पातळीवर आप ी यव थापन मागर्दशर्क (Village Disaster

Management Information Book ) पुि तकेची िनमीर्ती करण्यात आली आहे .पुणे िज

ाची

आदशर् कायार्िन्वत मािणत प ती (Standard opearation Procedure) तयार करण्यात आली.
िज हा तरावर आप ी यव थापन कक्ष थापन करुन 24 तास कायर्रत ठे वण्यात आला.िज हा
आप ी िनयंतर्ण कक्ष एम.एस. क पांतगर्त मंतर्ालय,सवर् िज हे व िज
जोडण्यात आले .िनयंतर्ण कक्षामध्ये िज

ाकिरता टोल

ातील तालुके यांन

ी कर्मांक 1077 ची थापना करण्यात

आली.तसेच कक्षामध्ये इंटरनेट,फॅ क्स फोन व िशिक्षत कमर्चारी यांची नेमणूक करण्यात आली.जेणे
करुन संदेशाची दे वणघे वाण जलद होते.िज हा व तालुका तरावर आदर् श कायार्िन्वत पुि तका तयार
करण्यात आली.त्यामध्ये सं ं◌ािधत िवभागाने आप ी पूवर्,दर यान,व नंतरच्या काळात ितसाद
दे ण्याची णाली ठरवून दे ण्यात आली.िज हा तरावर आप ी यव थापन ािधकरणाची थापना
करण्यात आली व राज्य
करण्यात

ािधकरणाच्या स ला व मागर्दशर्न तत्वे व उि टानुसार कायर्वाही

करण्याचे

काम

आले.आप ी

यव थापन

आराखडा

आले .िज

ातील धोकादायक रासायिनक कारखान्यांकिरता

आ यावत

करण्यात

िवशेष आराखडा संचालक

औ ोिगक सुरक्षा व आरोग्य यांच्या माफर्त तयार करुन राबिवण्यात आला.कारखान्यांमध्ये
मॉकिडर्लचे आयोजन करण्यात येऊन नागिरकांचा सहभाग घे ण्यात आला.
पुणे िज

ामध्ये राबिवले या कायर्कर्माची कदर्ीय तरावरील अिधका-यं◌ानी मािहती घे वन
ू व

मू यांकन करुन सदरचा क प मध्य दे श,छ ीसगढ येथे राबिवण्या िवषयी चचार् केली होती.
8) आय.डी.आर.एन (IDRN)
आप ी संगी शोध व बचाक क ◌ायर् तत्पयर्तेने सुरु हावे व उपल ध साधन सामगर्ीचा योग्य
कारे वापर करता यावा या दृ टीने कदर्ीय गृह मंतर्ालयाच्या www.idrn.gov.in वेबसाईट वर आप ी
संगी मदत कायार्त आव यक असणा-या िविवध 182 कारच्या उपकरणांच्या उपल धतेबाबत
मािहतीचा समावेश करण्यात आले ला आहे .
आप ी यव थापनाच्या दृ टीने िज

ातील िविवध शासकीय िनमशासकीय व खाजगी

सं थांकडे उपल ध असले या िविवध कारचा साधन सामगर्ीची मािहती या बेवसाईट वर उपल ध
करुन दे ण्यात आली असून िज

ातील आपत्कालीन पिरि थतीत उपयोगी पडतील अ या िविवध

उपकरणांची मािहती व वेबसाईट वर उपल ध आहे .तसेच आप ी संगी शेजारील िज हे , राज्य व
संपण
ू र् दे शातील साधन सामगर्ीची मािहती या बेवसाईटवर आपणास उपल ध होवू शकते.
9) िज हा िनयं तर्ण कक्षाअंतगर्त उपल ध साधनसामुगर्ी :
आप ी जोखीम यव थापन कायर्कर्माअंतगर्त िज हािधकारी कायार्लयास ा त साधन सामुगर्ी
िज हा िनयंतर्ण कक्षात उपल ध करुन ठे वण्यात आले ली आहे .आपत्कालीन पिरि थतीमध्ये सदर
साधन सामुगर्ी वापराब ल सवार्ंना सुचना दे ण्यात आ या आहे .तसेच शो◌ेध व बचाक पथकातील
सद यांना या बाबतचे

िशक्षण दे ण्यात आले आहे .सन 2005 मध्ये िज

पिरि थती दर यान सदर साधन सामुगर्ीचा मो

ात उ वले या पूर

ा माणावर वापर करण्यात आला व 567 लोकां ना

चार बोटी ारे सुरिक्षत थळी हालिवण्यात आले .
अ.कर्.
1
3
5
7
9
11

सािहत्याचे नाव
रबर बोट

संख्या
04

लाईफ बोयाज (िंरग)

24

सािहत्याचे नाव
जीवन रक्षक ज ॅकेट

संख्या
37

4

नायलॉन रोप

04

04

6

गॅस कटर

04

करवत (60एमएम)

04

8

नोज मा क

08

हातोडे (10 िकलो)

08

10

से टी हे ट्स

04

की होल सॉ

04

12

बटॅ री (डर्ाय सेल )

04

थमोपचार पेटी

अ.कर्.
2

पुणे महानगर पािलका क्षे तर्ातील पाण्यामुळे बािधत होणारे क्षे तर्
पुणे महानगरपािलका क्षेतर्ातील पाण्यामुळे बािधत होणारे क्षेतर्
िवसगर् माण व पूराच्या पाण्याचा धोका असले या, बािधत लोकव ती हलिवण्याचा पिरसर
खडकवासला धरणातील मुठा नदीचा िवसर्ग:
िवसर्ग माण 40,000/- क्युसेक्स पयन्त = सावधानीचा इशारा
िवसर्ग माण 50,000/- क्युसेक्स पयन्त = कायर्वाही सुरु
िवसगार्त अंदाजे बाधीत होणारा भाग
मुठा नदी डावा िकनारा िवसर्ग माण
1. क ढवे - धावडे ,िभमनगर,समाज मंिदर ओ

ालगतचा भाग 55,000 पुढे

2. न्यु कोपरे इं ीजवळ

55,000 पुढे

3. उ मनगर इंिदरावसाहत

50,000 पुढे

4. िशवणे नदी लगतचा भाग

55,000 पुढे

5. वारजे तपोधाम

55,000 पुढे

6. िदवणी मेटल वकर्स एरं डवणा िखलारे व ती

40,000 पुढे

7. पुलाची वाडी डे क्कन िजमखाना

35,000 पुढे

8. पीएमटी टिर्मन स डे क्कन िजमखाना मागील बाजू

40,000 पुढे

9. तोफखाना पिरसर िशवाजीनगर

40,000 पुढे

10. कामगार पुतळा िशवाजीनगर

30,000 पुढे

मुठा नदी उजवा िकनार
11.नांदेड नदी लगतचा भाग

55,000 पुढे

12.वडगाव बुदर्क
ु स.नं. 14व 15
13.िंहगणे खुदर् स.नं.18

55,000पुढे
55,000पुढे

14.िंहगणे अंलकार पोलीस चौकी जवळील भाग कवनगर र ता
15. पुना हॅाि पटल िपछाडी नदी लगतचा भाग

55,000 पुढे
45,000पुढे

16.िसताबाग कॉलनी नारायण पेठ

45,000पुढे

17. अ ट भुजा मंदीर नारायण पेठ

45,000पुढे

18.अमृते वर मंिदराजवळील भाग शिनवार पेठ ओटा घाट नेने घाट 45,000पुढे
19. शेख स ला दगर्,डगळे पुल कसबा पेठ,
20.मनपा वसाहत कसबा पेठ
21.बारणे रोड मनपा वसाहत मंगळवार पेठ

45,000पुढे
45,000पुढे
45,000पुढे

22.गाडीतळ झोपडप ी िभमानगर मंगळवार पेठ

45,000पुढे

23.ताडीवाला र ता झोपडप ी पिरसर

45,000पुढे

24.अंिबल ओढा लगतचा भाग

45,000पुढे

25.द वाडी व राजेदर्नगर

55,000पुढे

26.काशेवाडी झोपडप ी, सोनवणे हॉ पीटल जवळ,

ना यातील बां◌ॅक वॉटर

27.इंिदरानगर झोपडप ी महषीर् नगर

खाणीतील भाग

मुळा नदी लगतचा भाग
मुळानदीतील पाण्यातील पातळी बंडगाडर् न पुलावरील धोका पातळीच्यावर अस यास पुणे
मनपा ह ीतील मुळा नदी काठी वरील झोपडप ी / नागरी व ती व बािधत होतात.
28.कळस - स.न.6 व 88 ओ

ा िकनारची झोपडप ी, नदीकाठावरील व ओ

ा लगतचा भाग

29. येरवडा - शांतीनगर स.न.111 टँक रोड मशान भूमी पिरसर
30. येरवडा -इंिदरानगर झोपडप ी आळं दी रोड व.स.न.10
31. येरवडा - सादलबाबा दग्यार्जवळचा भाग
32.औंध -जुन्या पुलाजवळील भाग
33.बोपोडी - स.न.7 हॅिरस पुलाजवळील झो.प ी
34.संगमवाडी - नाईल बेटा लगतचा संगमवाडीचा भाग
35.मुळा रोड - झो. प ीचा भाग
36. िशवाजीनगर - पाटील इ टे ट झो.प ील भाग
इतर भाग
37.मुंढवा - केशव नगर,िभसे द मंिदर पिरसर
38.धनकवडी -के.के.माकट
39. वारगेट - वारगेट कॅ नॉल लगत ना यालगतची व ती.
पुणे शहरातील नाले
1)

आंबील ओढा - कातर्ज मागते वैकंु ठ

मशान भुमी-मुठा नदी के.के.माकट-

धनकवडी,प ावती पुल,आंबील ओढा झोपडप ी(दांडेकरपुल),पुरगर् त वसाहत

द वाडी

स.न.94 आंबेडकर वसाहत(पवर्ती)
2) पवर्ती स.न.120/121 - पवर्ती िहला मागर् नदी िंसहगड रोड जवळ पवर्ती स.नं.120/121
3) कवनगर नाला-एम.आय.टी.मागते कोथरुड गावठाणा ते एरडवंणा(रजपुत झोपडप ी )नदी
बाधीत क्षेतर्- साईनगर झोपडप ी ते रजपुत झोपडप ी
4) फग्युर्सन कॉले ज नाला 5) गोखलेनगर बाधीत नाला - गोखले नगर मागत पाटील इ टे ट मुळा रोड भैयावाडी झोपडप ी

6) गुलटे कडी वारगेट नाला - गुलटे कटी वारगेट मागते भवानी पेठ ते कसबा पिर्पग टे शन
मुठा नादीस बाधीत क्षेतर्-लोहीया नगर पूवर् कासेवाडी रा ता पेठ मंगळवार पेठ(कागदी पुरा) ते
मुठा नदीस
7) कॅ न्टोमंन्ट नाला -पुणे कॅ न्टोमन्ट मागत संमग ीज
बांधीत क्षेतर् - कसबा पेठ,मंगळवार पेठ,सोमवार पेठतील काही भाग
8) पाषाण बोपोडी नाला 9) िव ांतवाडीनाला -िव ातवाडी फु ले नगर मागर् ते क तुरबा ते मुळानदी बाधीत ेतर् शासकीय जागेवरील दोन झोपडपट

ातील काही भाग

10) हडपसर मुंढवा 11) भैराबा नाला - क ढवा मागर् ते वानवडी -पुणे कॅ न्टोमन्ट मागर् कोरे गाव पाकर्
12) फु रसं◌ुगी हडपसर नाला िंपपरी-िंचचवड महानगरपालीका क्षे तर्ीय पाण्यामुळे बािधत होणारे क्षे तर् व िठकाणे
भाग
ब

क

ड

बाधीत भाग
बौध्द नगर,भाट नगर,िमिंलद
नगर,आंबेडकर कॉलनी,रमाबाई
नगर,रमाबाई नगर

वार व ती,गुलाब नगरदापोडी,रितकलाल भगवान दास
वसाहत,आनंदवन आ म,हॉटे ल
अशोग पिरसर - फु गेवाडी,िहराबाई
लांडगे झोपडप ी,कासरवाडी
सांगवी मुळा नगर,संगम
नगर,आनंद नगर,मधुबन
सोसायटी,पंचिशल नगर,िशक्षक
सोसायटी,िंपपळे गुरव,क पटे
व ती,संजय गांधी नगर(िंपपरी )

मदत िशिबराचे िठकाण
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
4)

कमला नेहरु िंहदी िंसधी शाळा ,िंपपरी
केशवनगर शाळा,िंचचवड
बौध्द नगर ,िंपपरी
सां कृ तीक भवन,भाटनगर,िंपपरी
रमाबाई आंबेडकर दवाखाना,भाटनगर,िंपपरी
मनपा ाथिमक शाळा ,बोपखेल
हु तात्मा भगतिंसग ाथ,िव ालय,मुले.कर्.दापोडी
लोकमान्य िटळक िव ालय,फु गेवाडी
छतर्पती शाहू महाराज ाथ.िव ालय,कासारवाडी

1)अिह यादे वी होळकर शाळा, सांगवी
2) मनपा शाळा, रहाटणी कमला नेहरु िंहदी िसधी शाळा
िंपपरी
3) मनपा शाळा,िंपपळे गुरव व िंपपळे सौदागर
4) िंपपळे िनलख ाथिमक शाळा

सन 2007 -बाधीत भाग व थलांतिरत िठकाणी
बाधीत भाग
संजय गांधी नगर

कुटुं ब यक्तींची
मदत िशिबराचे िठकाण
संख्या
संख्या
57
284
कमला नेहरु शाळा,िंपपरी

सुभाष नगर

19

111

बौध्द नगर,आंबेडकर नगर

104

503

गोगा दे वधमर् शाळा , झुलेलाल मंिदरा शेजारी, िंपपरी
कॅ प
ल मी धमर्शाळा, िंपपरी कॅ प

बौध्द नगर,भाट नगर

55

155

भाटनगर ,कमला नेहरु शाळा

बौध्द नगर,भाट नगर

66

159

िशला साबळे समाज मंिदर,भाटनगर

रमामाता नगर ,भाट नगर

39

72

भाटनगर समाज मंिदर,opd इमारती मागे

बौध्द िवहार,बौध्द नगर

03

16

बौध्द नगर, भाट नगर

मुळा नगर झोपडप ी,
आनंद नगर झोपडप ी
आनंद नगर झोपडप ी सांगवी

192

927

आिह या दे वी होळकर मनपा शाळा,जूनी सांगवी

44

187

नृरिंसह हाय कूल,जुनी सांगवी

ल मी नगर,िंपपळे गुरव

20

76

मनपा शाळा, िंपपळे गुरव

ि यदशर्नी नगर,जुनी संगवी

47

210

राधा कृ ण मंिदर,ि यदशर्नी नगर,ग ली कर्मांक 1

PWD कॉलनी समोर
झोपडप ी
पवनानगर,संगम नगर,सांगवी

63

175

टण्णु शाळा, िंपपळे िनलख

30

150

न ॅशनल कूल, जुनी संगवी

पंचशील नगर, िशक्षक सोसा.
िंपपळे िनलख
क पटे व ती,वाकड

12

66

मनपा. शाळा, िंपपळे िनलख

11

70

मनपा. शाळा, क पटे व ती

एकू ण

762

3161

अ.कर्.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

िदनांक

भागाचे
नाव

बांधीत भाग

कुटु बांची बाधीत

थलांतर केले ले िठकाण

14/07/1009

ड भाग

मुळा नगर,संगवी

31

162

अिह यादे वी ाथिमक शाळा
,सांगवी

16/07/2009

ब भाग

सुभाष नगर,िंपपरी

16

77

वीर गोगादे व मंिदर सुभाषनगर

रमाबाई नगर

08

40

समाज मंिदर,भाटनगर

बां◌ैध नगर

04

20

कमला नेहरु शाळा,भाटनगर

रमाबाई नगर,रावेत
सेक्टर कर्मांक 29

29

116

खाजगी मोक या जागेत
(िनवाऱ्यात)

िदनांक 29/08/2011 रोजी पवना धरणातून 13729 क्यसेक्स पाणी सोडले नंतर िंपपरी-िंचचवड मपना ह ीतील
बािधत भागांची मािहती.
बांधीत भाग

थलांतिरत कुटं ◌ुबाची
संख्या

थलांतिरत केलेले िठकाण

ब भाग संजय गांधी

199 कुटुं बे

कमला नेहरु शाळा,ल मी धमर्शाळा,सुभाष
नगर,भाटनगर,लाल बहादुर शा तर्ी शाळा,वीर
ग गादे व मंिदर भाटनगर समाज मंिदर,िंपपरी

ड भाग मुळा नगर

39 कुटं ◌ुबे

अिह यादे वी ाथिमक शाळा,सांगवी झोपडप ी

एकू ण

238 कुटुं बे

