आप ीच्या काळी िविवध खात्याकडू न
पार पाडावयाच्या जबाबदा-या
मािणत कायर् पध्दती
(Standard Operating Procedure)

महसूल खाते :
1) िज हािधकारी
2) अितिरक्त िज हािधकारी
3) िनवासी उप िज हािधकारी
4) उप िज हािधकारी
5) उपिवभागीय िज हािधकारी
6) तहिसलदार
7) नायब तहिसलदार
8) मंडल अिधकारी
9) तलाठी
तहिसलदार यांच्या जबाबदा-या
आप ीपूवीर् व आप ीच्या वेळी तहिसलदार यांनी खालील जबाबदऱ्या पार पाडणे आव यक आहे .
तालुका िनयं तर्ण कक्षाची थापना करणे :
•

तालुका िनयंतर्ण कक्षाची थापना करताना,त्यामध्ये खालील गो टींचा अंतभार्व करणे आव यक
आहे .

•

तालुका िनयंतर्ण कक्षाशी दूरध्वनी ारे थेट संपकर्

•

नायब तहिसलदार दजार्चाअिधकारी िनयंतर्ण कक्षाचा मुख असावा.

•

आव यक असणा-या व तु खालील माणे तयार ठे वा यात.बोटी,टर्क,पाण्यामध्ये वापरता येणाया ब ॅट-या,रातर्ी वापरता येणा-या बटॅ -या,खाणकामासाठी आव यक असणारे सािहत्य,जाड
वरुपाचे

दोर,झाडे

कापण्याच्या

करवती,मेगा

फोन,गॅस

कटसर्,जे.सी.बी.

कटसर्,जनरे टसर्,एल.पी.जी., थमोपचाराचे सािहत्य .
•

तालुक्याचा तहिसलदार याने तालुक्यामधील िविवध खात्यांच्या कामकाजामध्ये समन्वय
राखण्याची जबाबदारी पार पाडावी.तसेच त्याने खात्यांना आव यक ती मदत तात्काळ
पुरवावी.जेणेकरुन त्यांना पूणर् क्षमतेने काम करता येईल.

•

घटना थळावरुन तहसीलदार यांनी िज हा िनयंतर्ण कक्षाशी व खालील अिधका-यांशी
कायम वरुपी संपकार्त असणे आव यक आहे .

1)

पोलीस (कायदा व सु यव था) - पोलीस िनरीक्षक

2) अिग्न मन दल - मुख्य अिधकारी
3) एस.टी.(वाहतुक) - मुख्य वाहतूक अिधकारी
4) सरकारी दवाखाना - वै कीय अिधकारी व ाथिमक आरोग्य कदर्
5) बी.एस.एन.एल.- एक् चज
•

आप ीकालीन पिरि थतीमध्ये काम करणारे कमर्चारी व वयंसेवी सं थांच्या कायर्कत्यार्ंना
सहजिरत्या ओळखता यावे हणून त्यांना िविश ठ खूण असणारे ब ॅचे स दे ण्यात आ याची
तहसीलदार यांनी खातर्ी करणे आव यक आहे .तसेच तालुका

तरावरील आपत्कालीन

आराखडयामधील सवर् मािहती इतर सवर् खात्यांच्या क्षेतर्ीय तरावर काम करणा-या अिधकायांना दे ण्याची जबाबदारी तहिसलदार यांची आहे .
खाजगी जबाबदारी पार पाडण्याची जबाबदारी पूणर्पणे तहिसलदार यांची आहे .
•

घरांची पडझड झा यास त्यामध्ये अडकले या लोकांना पोलीस, वयंसेवी सं था व अिग्नशामन
दलाच्या मदतीने सुरिक्षतिरत्या बाहे र काढणे.

•

जखमी यक्तींना तात्काळ रुग्णालयामध्ये पोहोचवण्याची यव था करणे.

•

मृतदे ह रुग्णालयामधील शवागारामध्ये पोहोचवण्याची यव था करणे.

•

पूर पिरि थती आटोक्यात आणण्याचे यत्न करणे.

•

दरड कोसळ यास उ वणा-या पिरि थतीवर िनयंतर्ण करणे.

•

र त्यावर पडले या झाडांची िव हे वाट लावून,वाहतूक सुरळीत करणे.

•

खराब र त्यांची दुरु ती तसेच पाईपलाईन व गटारांची दुरु ती करणे

तहिसलदार त्यांनी खालील बाबी उपल ध करुन दे णे व समन्वय करण्याची यव था करावी :
•

बािधत यक्तींचे एस.टी., टर्ॅक्स अथवा खाजगी वाहनांमधून थानांतर करणे.

•

तात्पुरत्या िनवा-याची अन्न व पाण्याची यव था करणे.

•

मदत कायार्मध्ये सहभागी असणारी वाहने ओळखता येण्यासाठी त्यांना पासेस अथवा ि टकसर्
दे ण्याची यव था करणे.

•

घटना थळी इत्यंभत
ू मािहती दे ण्यासाठी मािहती कदर्ाची उभारणी करणे.

•

आव यकता भास यास खाजगी वाहने अिधगर्हीत करणे व मागणी माणे तात्पुरत्या िनवा-याची
यव था करणे.

आप ी पुवर् िनयोजन :
•

आपआप या िवभागवार आप ी यव थापन सिमत्यांची बैठक घे ऊन आप ी िनवारण्यासाठी
िनयोजन करावे.

•

िज हा आप ी यव थापन आराखडा / तालुका आप ी यव थापन आराखडा / गांव आप ी
यव थापन आराखडातयार करणे,या आराख

ाचे वषार्तन
ू दोनदा अ वतीकरण करणे.

•

आप या िवभागातील संपकर् यंतर्णा सज्ज ठे वणे.तसेच,आप या संपकर् यंतर्णा िबघड यास त्यास
पयार्यी यंतर्णा तयार ठे वणे

•

आपआप या क्षेतर्ात आप ीच्या काळात लोकांना हलिवण्यासाठी िनवा-याची यव था करुन ठे वणे.
•

िनयंतर्ण कक्षाची तपिशलबार यव था करावी.िनयंतर्ण कक्ष 24 x 7 मध्ये सुरु ठे वावे.मदत
आिण सोडवणुक कायार्साठी आव यक पडणारे सािहत्य जमा करुन ठे वणे उदामोणब ी,बटॅ री,लोईफ ज ॅकेट,लाईज िंरग्ज (गाडीचे टयुब) पेटर्ोम ॅक्स,100 मी.दोर,सचर् लाईट,
िविवध करवती, मेगाफोन इत्यादी, आप ी काळात लागणा-या जड संसाधनाची उपल धता
आप या

पिरसरात

कोठे

आहे ,

याची

यादी

करुन

ठे वावी.उदा.जे.सी.बी.,पोकल ँड,टर्क,बोटी,जनरे टर इत्यादी.
•
•

िज हा/तालुका/गावां◌च
ं े नकाशे िनयंतर्ण कक्षात ठे वावेत.तसेच,संपकर् यंतर्णा अ ावत ठे वावी.
वयंसेवी सं था आिण त्यांचे मदतनीस यांचे प आिण दूरध्वनी कर्मांक दशर्नीय भागात
लावावेत.

आप ी सूचना िमळताच:
आप ीची सूचना िमळताच / िज हा / तालुका /गाव पातळीवर अिधकारी यांस त्यांच्या
मुख्यालयाच्या जागेवर राहण्याच्या सूचना दे ण्यात या यात.
•

िविवध िवभागाच्या अिधका-यांचे तयार केले य गटास िनयोजनानुसार कायर् करण्यास पाचारण
करणे.
1) आप ीच्या काळात - (महसूल )

•

मंतर्ालय िनयंतर्ण कक्ष िवभागीय आयुक्त, सिचव मदत आिण पुनवर्सन िवभाग, मुख्य सिचव,
पालक मंतर्ी यांना आप ी िवषयक क पना दे णे

•

आप ीच्या काळात महसूल खाते अिग्नशमन/होमगाडर् /पोिलस खाते यांच्या मदतीने
सोडवणूकीचे (Rescue Operation) कायर् करे ल

•

पूवर् सूचना संदेश णाली : एम िडझा टर संक पनेअंतगर्त िज
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गावातील सरपंच, गर्ाम पंचायत सद य पाच गटातील सद य, अत्याव यक शासकीय यंतर्णेतील
खाते मुख,अिधकारी यांचे नाव व मोबाईल कर्मांकासह एस.एम.एस. ला टर िस टीममध्ये
िज हा िनयंतर्ण कक्षाशी जोडण्यात आली आहे .या

ारे संबिधत तालुक्यातील गावातील

लोकांना त्वरीत संदेश पाठवून पुढील कायर्वाहीिवषयी पूणर् सुचना िदली जाते.जेणे करुन पुढील
अनथर् टाळण्यासाठी लोकांना आधुिनक तंतर्ज्ञानाच्या माध्यमातून सतकर् राहण्याच्या सुचना
िद या जातात.कमीत कमी खचार् मध्ये क्षणात एकाच वेळी अनेक लोकांना त्वरीत
साधता येणे हे िसटीमचे ामुख्याने वैिश य ठरते.
•

सबंिधत भागाचा नकाशा आप या सोबत ठे वणे.

ं◌ापकर्

•

जखमीनं◌ा उपचारांसाठी हलिवण्यासाठी वाहनांची यव था ाधान्याने करणे.तसेच,मृत यक्ती
आिण जखमींना हलिवण्यासाठी यव था करणे.यासाठी एस.टी.महामंडळाच्या बसेस,शासकीय
वाहने आिण खाजगी वाहनांचा वापर केला जाईल.

•

अितसंवेदनाशील भागात लाऊडि पकर असले या वाहनांवरुन दक्षतेचा इशारा िदला जाईल .

•

जनिजचप सुरळीत होण्यासाठी दळणवळण यव था पूवर्वत करणे.

•

लोकांची सोडवणूक करुन त्यांचे थलांतर करावे.तसेच तात्पुरता िनवारा आिण अन्नधान्याची
यव था करावी.

•

लोकांना मािहती िमळवण्यासाठी मािहती कदर्ीत थापना करणे.

•

खाजगगी वाहनांचे अिधगर्हण िज हािधकारी कायार्लयामाफर्त केले जाईल.

•

महसूल यंतर्णेमाफर्त आरोग्य िवभागाच्या मदतीने साथीचे रोग पसरणारा नाहीत यासाठी उपाय
योजना करावी.
ात झाले या कृ षी नुकसानीचे कृ षी िवभागाशी ं◌ायुक्त गटं ◌ामाफर्त पंचायत करणे.

•

िज

•

अन्न,पाणी यांचे िनरक्षण करुन त्यांचे िवतरण केले जाईल.

•

कपडे ,िशधा,(सुके धान्य) यांचे वाटप करणे.तसेच वयंपाकासाठी आव यक व तुंची उपल धता
करणे.

•

सानुगर्ह अनुदानाचे वाटप करणे.

•

आप ीच्या वरुपािवषयी (िवशालते) मािहती घे ण्यासाठी लोक ितनीधींशी संपकर् साधणे.

•

रातर्ी आप ी आ यास आप यासोबत बटॅ री (टॉचर् ) घे णे,पूर आप ी अस यास सोबत र सी,
दोरी घे ऊन जोणे,मत् य यवसाय अिधकारी यांना बोट यव थेसाठी कळवणे,पुराची ती ता
अिधक अस यास सेनेस पाचारण करणे.

•

दरड कोसळली अस यास जे.सी.बी./पोलकँ डची यव था करण्यासाठी सा.बां.िव.कळवणे.

•

मदत कयर्साठी आव यक आहे त्या उपकरणांची यव था करणे.

•

राज्य / िज हा/ उपिवभाग / तालुका तेथील िनयंतर्ण कक्षांना मािहती दे णे आिण घे णे.

2) पोलीस खाते :
1) िवशेष पोलीस माहािनरीक्षक
2) पोलीस अिधक्षक
3) अ पर पोलीस अिधक्षक
4) पोलीस उपअिधक्षक
5) उप िवभागीय पोलीस अिधकारी (सवर्)
6) पोलीस उपअिधक्षक

7) पोलीस िनरीक्षक
8) पोलीस उपिनरीक्षक
9) पोलीस पाटील
पोलीस खाते हे महसूल खात्यास व पुढील उपकर्मात खालील कारे समन्वय साधे ल
पोलीस िनरीक्षक यांच्या जबाबदा-या :
आप ी पूवीर् व आप ीच्या वेळी पोिलस िनरीक्षक यांना खालील जबादा-या पार पाडणे आव यक आहे .
•

जखमी लोकांना ाधान्याने रुग्णालयामध्ये हलवेणे,तसेच रुग्णालयाच्या िठकाणी जमावाला
िनयंतर्णात ठे वण्यासाठी पोलीस बंदेाब त िनयंतर्णात ठे वणे

•

बाधीत झाले या भागामध्ये बघे लोक, वाहने, इ.वर िनयंतर्ण ठे वणे.

•

बाधीत झाले या भागा मध्ये थावर मालम ा तसेच मौ यवान गो टीवर दे खरे घ करणे.

•

बाधीत यिक्त व त्यांची वाहतूक करणारी वाहने यांची रहदारी सुरळीत करुन ठे वणे.

•

पोलीस िवभागाच्या पध्दती माणे पंचनामे करणे

•

बस टँड, शाळा, इत्यादी सावर्जिनक गदीर्च्या िठकाणी जमाव िनयंतर्ण करणे,तसेच या िठकाणी
पोलीस बंदोब त ठे वणे

•

बािधत भागामध्ये िनयिमत पणे ग त घालणे.

•

सुरिक्षत यव था करणे,तसेच बािधत लोकांना पोलीस वाहन,तसेच खाजगी वाहनांच्या मदतीने
सुरक्षीत िठकाणी हलवणे

•

कायदा व सु यव था राखणे

•

जनतेची मािहती होण्याच्या दृ टीने यंतर्णा उभी करणे, त्यासाठी िचन्हं ◌ािकत तक्त्यांचा वापर
करुन बािधत क्षेतर्ाची मािहती दे ण्यात यावी.

•

शांतता व सु यव था राखण्यासाठी तसेच अफवा पसरु नयेत,यासाठी आप ी यव थावन
गटाची मदत घे ण्यात यावी

•
•

सार माध्यमांना आिण नागिरकांना मािहती दे ण्यासाठी मािहती कदर्ाचे आयोजन करण्यात यावे
बाधीत ेतर्ामध्ये घडणा-या, तसेच नेमणूक करण्यात आले या कमर्चा-यांवीषयी पोिलस
िनयंतर्ण कक्षास मािहती दे ण्यात यावी व अितिरक्त मदती बाबात कळिवण्यात यावे.

•

पोिलस िनरीक्षक (वाहतूक) यांच्या जबाबदा-या पार पाडणे आव यक आहे .

•

वाहतूक िनयंतर्ण व िनरीक्षण करणे

•

बस थानक व शाळा इत्यादी मुख िठकाणी ग त घाले णे.

•

आव यक्ता भासेल ितथे पयार्यी मागर्ने वाहतूक यव था करणे

•

अरुं द र ते,जा त रहदारीचे र ते या िठकाणी वाहतुकीची ि थती दशर्वणारी मािहती िठकिठकाणी
दे णे .

•

आव यकते नुसार जादा बसेसची यव था एस.टी. च्या मदतीने करणे .

र त्यावर अडथळा ठरणारी वाहने इत्यादी कर्ेनच्या मदतीने र त्यावरुन बाजूला घे णे व वाहतूक

•

सुरळीत करणे
वाहतूक सुरळीत ठे वण्यासाठी एन.सी.सी.,एन.एस.एस.,आर.एस.पी. वयंसेवी संघटना
इत्यादींची मदत घे णे.
बािधत लोकांना पोिलस वाहन,तसेच खाजगी वाहनं◌ाच्या मदतीने थलं ◌ातिरत करण्याची

•

यव था करणे.
पोिलस िनयंतर्ण कक्षास मािहती दे णे व अितिरक्त मदती बाबत कळिवणे.

•
आप ीच्या काळात
•

दर दोन तासांनी पोिलस िनयंतर्ण कक्षाने िज हािधकारी कायार्लयाच्या िनयंतर्ण कक्षास
आपणाकडील मािहती ावी

•

आप याकडील एका अिधका-याची 24 X 7 आप ीच्या काळात िनयंतर्ण कक्षात नेमणूक
करावी.

•

आप ीच्या काळात जखमींना ाधान्याने दवाखान्यात / इि पतळात हलिवले जात असताना गदीर्
आडिवण्याचे कायर् आिण बंदोब ताचे कायर् पोलीस शासनामाफर्त केले जाईल.

•

आप ीच्या िठकाणी बघ्यांची गदीर् िनयंतर्ण करणे,गा

ांची गदीर् िनयंितर्त करणे,वातुकीची

यव था लावणे.
•

आप ीगर् त भागातील संप ी आिण मौ यवान व तूंचे रक्षण करणे.

•

मृतांची योग्य ओळख करुन त्यांनी यव थीत िव हे वाट लावणे.

•

मदतीस आिण सोडवणुकीस सहजपणे जात येईल अशी यव था िनमार्ण करणे.

•

पोिलसांच्या प तीनुसार पंचनामा करणे.

•

रे वे टे शन,बस टॅड यांच्या िनयंतर्ण, बंदोब त ठे वणे.

•

आप ी गर् त भागांची सातत्याने पाहणी करणे.

•

कायदा आिण सु यव था काबुत आिण समाज िवघातक वृ ींना िनयंतर्णात ठे वणे.

•

आपात्कालीन सािहत्यांचे (मदत) वाहतुक करण्यासाठी सुरिक्षतता दे ईल.

•

लोकं◌ाना यिक्तगत मािहती मागर्दशर्न करणे.

•

एन.एस.एस./एन.वाय.के.एस./आर.एस.पी.यांच्या माध्यमातून टर्ॅ ि◌ कचे िनयंतर्ण करणे.

3)अिग्नशमन िवभाग
अिग्नशमन दल अिधकारी यांच्या जबाबदाऱ्या
आप ी व आप ीच्या वेळी अिग्नशमन दल अिधकारी यांनी खालील जबाबदाऱ्या पार
पाडणे आव यक आहे .
•

बाधीत क्षेतर्ामध्ये अडकले या लोकं◌ानी सुटका करणे.

•

जखमी यिंक्तना रु ग्णालयामध्ये थलांतिरत करण्यास ाधान्य दे णे.

•

बािधत क्षेतर्ामधून सवर् यक्तींचे सुरक्षीत थळी थलांतर करणे.

•

बाधीत क्षेतर्ामधील लोकांची िव त
ु उपकरणे आिण िव त
ु पुरवठा यापासून सुरक्षा करणे.

•

र त्यावर पडले या झाडांमळ
ु े िनमार्ण झाले ला अडथळा दूर करुन वाहतूक सुरळीत ठे वणे.

•

तालुका शासनाशी समन्वय साधून,पडझड झाले या घरांमधून लोकांची सूटका करणे.

•

बाधीत क्षेतर्ामध्ये घडणा-या घडना,तसेच नेमणूक करण्यात आले या कमर्चा-यांिवषयी
अिग्नशमन िनयंतर्ण कक्षास मािहती दे णे व अितिरक्त मदतीबाबत कळिवणे.

4)सावर्जिनक बांधकाम िवभाग :
1)

अिधक्षक अिभयंता

2) कायर्कारी अिभयंता
3) उपिवभगीय अिभयंता
4) उप अिभयंता
5) शाखा अिभयंता
6) किन ठ अिभयंता
7)

थापत्य अिभयंता सहा यक

किन ठ अिभयं ता सावर्जिनक बांधकाम िवभाग यांच्या जबाबदा-या :
आप ीपूवीर् व आप ीच्या वेळी किन ठ अिभयंता यांनी खालील जबाबदा-या पार पाडणे
आव यक आहे .
•

आप ीच्या वेळी झाड पडणे, दरड कोसळण्यामुळे रहदारीस अडथळा होऊ नये या पूवर्तयारी
जे.सी.बी. व झाडे कापण्याच्या करवती तयार ठे वणे.

•
•

आप ीच्या वेळी घरांच्या पडझडीमुळे झाले या नुकसानीचे पंचनामे करुन त्याचे मृत्यू ठरवणे.
आप ीच्या वेळी बाधीत झाले या लोकांना राहण्यासाठी तात्पुरते िनवारे उभरण्यासाठी
तहिसलदार व गट िवकास अिधकारी यांना आव यक ती मदत करणे.

•

बाधीत क्षेतर्ामध्ये घडणा-या घटना,तसेच नेमणूक करण्यात आले या क मचा-यांवीषयी
संबंिधत िनयंतर्ण कक्षास मािहती दे णे व अितिरक्त मदतीबाबत कळिवणे

आप ीच्या काळात
•
•

दर दोन तासांनी िव त
ु िनयंतर्ण कक्षाने िज हािधकारी कायार्रर् ल
् याच्या िनयंतर्ण कक्षास
मािहती ावी.
िव त
ु सेवा पुवर्वत करणे.

आपणकडील

•

आव यकता भास यास िव त
ु वाह खंडीत करणे.

•

आप ीगर् त भागातील िवजेसाठी पयार्यी यव था करणे

•

िव त
ु सेवा पूवर्वत करण्यासाठी िविवध गट तयार करणे

•

अिधक मदतीसाठी तहिसलदारांमाफ त िज हा िनयंतर्ण कक्षाशी संपकर् साधावा

•

पाणी पुरवठा योजनेचा िव त
ु पुरवठा तातडीने पुवर्वत करावा.

•

आप याकडील एका अिधकाऱ्याची 24X7 आप ीच्या काळात िनयंतर्ण कक्षात नेमणूक करावी.

•

ासार माध्यमांशी समन्वय साधणे.

• िज हा पिरषद िवभाग :
1)
2)
3)
4)
5)

मुख्य कायर्कारी अिधकारी
उपमुख्य कायर्कारी अिधकारी
गट िवकास अिधकारी
िव तार अिधकारी
गर्ामसेवक
मुख्य कायर्कारी अिधकारी यांनी आपात्कालीन पिरि थतीमध्ये आप या अिधन त असले ले गट िवकास
अिधकारी ठरवून िद या माणे िनरिनराळया जबाबदाऱ्या पार पाडतात,यावर िनयंतर्ण ठे वणे आव यक
आहे .

I गट िवकास अिधकारी यांच्या जबाबदाऱ्या:
आप ीपूवीर् व आप ीच्या वेळी गटिवकास अिधकारी यांनी खालील जबाबदाऱ्या पार पाडणे
आव यक आहे .
• आप ीच्या वेळी िनमार्ण करण्यात येणाऱ्या बािधत यक्तींच्या छावण्यांसाठी आव यक असणाऱ्या
व तं◌ुची व गरजांची पुतर्ता करणे.
• तात्पुरते िनवारे उभारणे व वाहनांचे अिधगर्हण करण्याच्या कामामध्ये तहसीलदार यांना मदत करणे.
• बािधत क्षेतर्ामध्ये घडणाऱ्या ,तसेच नेमणुक करण्यात आले या कमर्चाऱ्यांिवषयी संबंिधत िनयंतर्ण
कक्षास मािहती दे णे व अितिरक्त मदतीबाबत कळिवणे.
आप ीच्या काळात:
सावर्जिनक बांधकाम खाते हे महसूल खात्यास पुिढल उपकर्मांत खालील कारे समन्वय करे ल:
•

आप ीमुळे िनमार्ण झालेले रहदारीतील इडथळे दूर करणे आिण र ता वाहतुकीस पुन्हा खुला करु न दे णे .

•
•

दर दोन तासांनी सावर्जिनक बांधकाम खात्याने िनमार्ण केले या िनयंतर्ण कक्षाने िज हािधकारी
कायार्लयाच्या िनयंतर्ण कक्षास आपणाकडील मािहती ावी.
आप याकडील एका अिधकाऱ्याची 24X7 आप ीच्या काळात िनयंतर्ण कक्षात नेमणूक करावी

5) िव त
ु पुरवठा
महारा टर् राज्य िव त
ु महामंडळ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

अिधक्षक अिभयंता
कायर्कारी अिधयंता
उप कायर्कारी अिभयंता
सहा यक अिभयंता
किन ठ अिभयंता
वायरमन

किन ठ अिभयं ता यांच्या जबाबदाऱ्या:
आप ीपूवीर् व आप ीच्या वेळी किन ठ अिभयंता यांनी खलील जबाबदा-या पार पाडणे आव यक आहे .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

आव यकतेनस
ु ार िव त
ु पुरवठा खंडीत करणे
िव त
ु पुरवठा सुरिळत करणे
िव त
ु पुरवठयाची पयार्यी यव था करणे
तातडीच्या दुरु तीसाठी सुसज्ज पथक तयार ठे वणे
िबघाड झाले या मुलभुत िव त
ु पुरवठयाबाबतची दुरु ती करणे
िव त
ु पुरवठा खंडीत झा याबातच्या तकर्ारींचे िनवारण करणे
आगीची पिरि थती संदभार्त अिग्नशन दलाशी समन्वय ठे वणे
तपत्पुरत्या िनवारे व छावण्या उभारणे
अन्न वाटपाची यव था करणे
धान्य िशजवण्यासाठी आव यक असणाऱ्या व तं◌ूच्या पुरवठयाची यव था करणे
कपडयांची यव था करणे
वयंसेवी सं था व खाजगी क्षेतर्ातील यक्तींची िनरिनराळया व तु व मनु य बळासाठी मदत घ्यावी
बािधत क्षेतर्ामध्ये घडणाऱ्या घटना,तसेच नेमणूक करण्यात आले या कमर्चाऱ्यांिवषयी िज हा िनयंतर्ण
कक्षास मािहती दे णे व अितिरक्त मदतीबाबत कळिवणे

II आरोग्य िवभाग
िज हा पिरषद,पुणे
1) मुख्य कायर्कारी अिधकारी

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

िज हा आरोग्य अिधकारी
अितिरक्त िज हा आरोग्य अिधकारी
िज हा िहवताप अिधक ◌ारी
साथरोग वै कीय अिधकारी
िव तार अिधकारी
तालुका आरोग्य अिधकारी(प.स)
पयर्वेक्षक(पं.स)
वै कीय अिधकारी (पा.आ.क)
आरोग्य सहा यक/ सहाि यका
औैषध िनमार्ता
आरोग्य सेवक/सेिवक

वै कीय अिधकारी यांच्या जबाबदाऱ्या:
आप ीपूवीर् व आप ीच्या वेळी वै कीय अिघकारी यांनी खालील जबाबदाऱ्या पार पाडणे आव यक
आहे .
• गंभीरिरत्या जखमी यक्तींवर उपचार करण्याची व त्यांना रु ग्णालयामध्ये थलांतरीत करण्याची यव था
करणे
• घटना थळी यक्तींवर उपचार करण्याची वत्यांना रु ग्णालयामध्ये थलांतर करण्याची यव था करणे
• थमोपचार व औेषधे यांचा तात्काळ पुरवठा करणे
• शविवच्छे दनाची व मृतदे हांची िव हे वाट लावण्याची यव था करणे
• रक्तपेढीशी समन्वय साधून तात्काळ रक्त उपल ध करु न घे णे
• रु ग्णालयामध्ये मािहती कदर्ाची उभारणी करणे
• बािधत क्षेतर्ामध्ये घडणाऱ्या घटना,तसेच नेमणुक करणात आले या कमर्चाऱ्यांिवषयी िज हा िनयंतर्ण
कक्षास मािहती दे णे व अितिरक्त मदतीबाबत कळिवणे
•
III िज हा शासकीय रु ग्णालय िवभाग:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

अिध ठाता
िज हा श य िचिकत्सक
िनवासी वै कीय अिधकारी (िचकीत्सा)
िनवासी वै कीय अिधकारी (बाहय संपकर्)
सहा यक वै कीय अिधकारी (िचिकत्सा)
वै कीय अिधक्षक (गर्ामीण रु ग्णालय)
अिधसेवक (िचकीत्सा)
पाठय िनदिशका

9) सावर्जिनक आरोग्य पिरचािरक
10) पिरचारका
11) अिधपिरचािरका
12) सामािजक कायर्कतार्
13) औषध िनमार्ता
आप ीच्या काळात
1) उपायात्मक औषधोपचार आिण साथीचे रोग पसरणार नाहीत,यासाठी लोकांना मािहती दे णे.
2) लोकांना िंद या जाणाऱ्या अन्न -पाणी यावर िनयंतर्ण ठे वणे.तसेच घाण आिण वच्छता या बाबींची
कळजी घे णे.सदर कामी वयंसेवी सं था आिण खाजगी यक्ती यांची मदत घ्यावी.
3) कमर्चारी,औषधे इत्यादींच्या अिधक मदतीसाठी तहसीलदारांमाफ तर् आरोग्य अिधकारी िज हा िनयंतर्ण
कक्षाशी संपकर् साधावा.
4) जखमींवर आिण अितसंवेदनशील यक्तींवर इि पतळात औषधोपचार करणे.
5) आप ीगर् त भागात थमोपचार व औषधांचा पुरवठा करणे.
6) हॉि पटलमध्ये मािहती कदर्ाची िनिर्मती करणे.
7) िज हा िनयंतर्ण कक्षाशी संपकर् ठे वणे.
8) कोणत्याही आप ीत िवशेष:ता पुराच्या आप ीत िपण्याचे पाणी योग्य आहे िंकवा नाही या िवषयावर
तपासणी करणे.
9) घरोघरी जाऊ न शुध्द पाणी कसे करावे, तसेच समुपदे श करावे. तसेच,तापाने िंकवा इतर संसगर्जन्य
रोगाने आजारी लोकांची ओळख करु न त्यांच्यावर उपचार करणे.
10) साथीचे रोग पसरले अस यास डॉक्टरांचे पथक आिण पॅरामेडीकल कमर्चाऱ्यांचे पथक आिण
आव यक त्या औषधांसह गावात मुक्कामासाठी पाठिवणे.
7)नगर पािलका शासन िवभाग:
1)मुख्यािधकारी
2) उपमुख्यािधकारी
3) शासन
4)मुख्य िलपीक
5)नगरअिभयंता
6)इितिरक्त नगरअिभयंता
7) ले बर ऑिफ सर
8)जलअिभयंता/सवर् िवभाग मुख
9) वच्छता िनरीक्षक/क्षेितर्य अिधकारी
नगर पािलका मुख्यािधकारी यांच्या जबाबदाऱ्या:

आप ीपूवीर् व आप ी वेळी नगरपािलका मुख्यािधकारी यांनी खालील जबाबदाऱ्या पार पाडणे
आव यक आहे
•
•
•
•
•
•
•
•
•

आप ीगर् त िवभागामध्ये अिग्नशमन दलाची नेमणूक करणे
आप ीगर् त भागामधील लोकांची मदत व सुटका करणे
आप ीगर् त भागामधील जखमी यक्तींना ाधान्याने रु ग्णालयामध्ये थानांतरीत करण्याची यव था
करणे.
आप ीमुळे िनमार्ण झाले या कच-याची िव हे वाट लावणे.
मृत यक्ती व मृत जनावरे यांची िव हे वाट लावणे.
पाण्याचे तर्ोत अशुध्द झाले अस यास,टँकर ारे िपण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणे.
पुराच्या वेळेस शुध्द िपण्याचे पाणी पुरिवण्याच्या दृ टीने उपाययोजना करणे.
नगरपािलका क्षेतर्ामध्ये झाडे पडली अस यास, तात्काळ उपाययोजना करुन,र ता वाहतुकीसाठी खुला
करणे.
बािधत क्षेतर्ामध्ये घडणा-या घटना,तसेच नेमणूक करण्यात आले या कमर्चा-यांिवषयी िज हा िनयंतर्ण
कक्षास मािहती दे णे व अितिरक्त मदती बाबत कळिवणे.

आप ीच्या काळात
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

दर दोन तासांनी पािलका िनयंतर्ण कक्षाने िज हािधकारी कायार्लयाच्या िनयंतर्ण कक्षास आपणाकडील
मािहती ावी
अिग्नशमन दल नेमणूक आप ीगर् त िवभागात करणे.
आप ीगर् त िवभागात लोकांना मदत व सोडवणुकीचे कायर् करणे.
आप ीच्या काळात जखमींना ाधान्याने दवाखान्यात / इि पतळात हलिवण्यासाठी वाहनांची उपल धता
करणे.
आप ीमुळे िनमार्ण झाले या घाणीची िव हे वाट लावणे.
अिधक मदतीसाठी तहसीदारांमाफर्त मुख्यािधकारी यांनी िज हा िनयंतर्ण कक्षाशी संपकर् साधावा.
मृत यक्ती व मृत जनावरे यांची िव हे वाट लावणे.
पाण्याचे ोत अशुध्द झाले अस यास टँकरच्या माध्यमाने पेयजलाचा पुरवठा करणे
पुराच्या वेळेस पाणी पुरवठा योजनेची यव था करण.पाण्यात दीड पटीने टीसीएल पावडर टाकणे
शहरात झाडे पडली अस यास तातडीने त्यांची िव हे वाट लावून र ता वाहतुकीस मोकळा करणे

8)पाटबं धारे :
1) अिधक्षक अिभयंता
2) आयर्कारी अिभयंता
3)उपिवभागीय अिभयंता
4) किन ठ अिभयंता

5) थापत्य अिभयं◌ा सहा यक
6)विर ठ िलपीक
7) क िन ठ िलपीक
8) िशपाई
किन ठ अिभयं ता पाटबं धारे यांच्या जबाबदाऱ्या:
आप ीपूवीर् व आप ीच्या वेळी किन ठ अिभयंता पाटबंधारे यांनी खालील जबाबदाऱ्या पाड पाडणे आव याक
आहे
आप ीची सूचना िमळताच किन ठ अिभयंता पाटबंधारे िवभाग यांनी सातत्याने धरणाच्या पाणी पातळीवर
लक्ष ठे वणे आव यक आहे
धरणामध्ये येणाऱ्या पाण्याची व धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्याची मािहती तालुका िनयंतर्ण कक्षास
त्येक तासाला कळिवणे आव यक आहे
धरणामधून जा त पाणी सोडणे आव यक अस यास नदी काठच्या गावांना व तालुका िनयंतर्ण कक्षास तसे
कळिवणे आव यक आहे
बािधत क्षेतर्ामध्ये घडणाऱ्या घटना,तसेच नेमणूक करण्यात आले या कमर्चाऱ्यांिवषयी सं ं◌ािधत िनयंतर्ण
कक्षास मािहती दे णे व अितिरक्त मदतीबाबत कळिवणे

•
•
•
•

आप ीच्या काळात:
•
•
•
•
•
•
•

दर तासाला पाटबंधारे िवभागाचे िनयंतर्ण कक्षाने िज हािधकारी कायार्लयाच्या िनयंतर्ण कक्षास
आपणाकडील मािहती ावी
आप याकडील एका अिधकाऱ्याची 24X7 आप ीच्या काळात िनयंतर्ण कक्षात नेमणूक करावी
धरणांच्या पाण्याची ि थती िवषयी मािहती िज हा शासनास दे णे
धरण क्षेतर्ात पाऊ स वाढ यास त्वरीत धरणाचे पुढील क्षेतर्ातील गावांना सूिचत करणे
त्येक धरणावर कुशल व पिरि थती हाताळू शकेल अशा अिधकाऱ्यांची नेमणूक करणे
धरणासाठी घालून िदलेले पाणी सोडणे इ.वेळापतर्क काटे कोरपणे पाळणे
आव यकता वाट यास मा.िज हािधकारी यांचे सहमतीनेच या वेळापतर्कात बदल करणे

9)दूरसंचार
(टे िलफोन सेवा)
भारत दूरसंचार िनगम िल. िवभागीय अिधकारी यां या जबाबदाऱ्या :
आप ीपूवीर् व आप ीच्या वेळी भारत दूरसंचार िनगम िल.िवभागीय अिधकारी यांनी खालील जबाबदा-या पार
पाडणे आव यक आहे .

•
•
•

•
•
•
•
•
•

दूरध्वनी संचाच्या दुरु तीसाठी अत्याव यक पथक तयार ठे वणे.
दूरध्वनी संपकर् यंतर्णा दुरु त करुन,सु यवि थत ठे वणे.
बािधत क्षेतर्ामध्ये घडणा-या,तसेच नेमणूक करण्यात आले या कमर्चा-यांिवषयी संबंिधत िनयंतर्ण कक्षास
मािहती दे णे व अितिरक्त मदतीबाबत कळिवणे.
आप ी काळात दर दोन तासांनी दूरसंचार िनयंतर्ण कक्षाने िज हािधकारी कायार्लयाच्या िनयंतर्ण कक्षास आपणाकडील
मािहती ावी.
िज हा आप ी व धोका िनयंतर्ण कक्ष येथे महत्वाची भूिमका असणा-यांचे दूरध्वनी कायर्रत आहे त िंकवा
नाहीत याची पाहणी करणे.दुरध्वनी कायर्रत नस यास त्यांची दुरु ती करणे.
दूरसंचार संवा पूवर्वत करणे.
दूरसंचार सेवा पूवर्वत करण्यासाठी िविवध गट तयार ठे वणे.
अिधक मदतीसाठी तहसीलदारांमाफर्त आरोग्य अिधकारी यांनी िज हा िनयंतर्ण कक्षाशी संपकर् साधावा.
आप याकडील एका अिधका-याची 27x7 आप ी काळात िनयंतर्ण कक्षात नेमणूक करावी.

10 ) रे वे िवभाग:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

रे वे टे शन यव थापक यांच्या जबाबदाऱ्या :आप ीपूवीर् व आप ीच्या वेळी रे वे टे शन यव थापक यांनी खालील जबबादा-या पार पाडणे
आव यक आहे .
दर दोन तासांनी पािलका िनयंतर्ण कक्षाने िज हािधकारी कायार्लयाच्या िनयंतर्ण कक्षास आपणाकडील
मािहती ावी.
रे वे टे शन वरील गदीर्चे िनयंतर्ण रे वे पोलीसांमाफर्त करणे.
लोकांना रे वे वेळापतर्क,अपघात इ.िवषयी योग्य आिण अ यावत मािहती दे णे.
लोकांना तात्पुरत्या िनवा-यांिवषयी मािहती दे णे.
आप ीच्या काळात जाखमींना ाधान्याने दवाखान्यात / इि पतळात हलिवणे.
आप याकडील एकाअिधका-याची 24x7 आप ीच्या काळात नेमणूक िनयंतर्ण कक्षात करावी.
गाडी थानकावर थांबली अस यास त्या मागील कारणांची उध्दोषणा करणे.
अपघाताची मािहती दे ण्यासाठी चै कशी कक्ष उघडणे व टे शनवरील वशांसाठी बसेस उपल ध करणे.
वाशांना पैसे परतीची यव था करणे.
सार माध्यमांना रे वे वाहतूकीसंबधी मािहती दे णे.
थानकांवर अडकले या लोकांसाठी जेवण आिण पाण्याची यव था करणे.

11) महारा टर् राज्य मागर् पिरवहन महामंडळ (एस.टी.) िवभाग:
1) िवभाग िनयंतर्ण
2) िवभागीय वाहतूक अिधकारी
3) िवभागीय वाहतूक अिधक्षक /िवभागीय कमर्चारी वगर् अिधकारी

4)
5)
6)
7)

िवभागीय ले खािधकारी
आगार यव थापक
सहायक वाहतुक अिधक्षक
वाहतुक िनयंतर्क

एस.टी. यव थापक /पी.एम.टी. यव थापक यांच्या जबाबदाऱ्या
•
•
•
•
•
•

वाहतुकीसाठी राखीव बसेस तयार ठे वणे
रे वे यव थापक व पोलीस िनरीक्षक वाहतुक यांच्याशी वाहतुक व वाशी याबाबत समन्वय ठे वणे.
वाशी वाहतुक सुरळीत होण्यासाठी दृ टीने अितिरक्त बस उपल ध ठे वणे.
आव यकतेनस
ु ार वाहतुकीचे मागर् बदलणे.
वाशं◌ाना र झाले या गा ा, उशीरा सुटण-या गा ा व तात्पुरत्या िनवाऱ्यांबाबत मािहती दे णे.
बािधत क्षेतर्ामध्ये घडणाऱ्या घटना,तसेच नेमणूका करण्यात आले या कमर्चाऱ्यांिवषयी िज हा िनयंतर्ण
कक्षास मािहती दे णे व अितिरक्त मदतीबाबत कळिवणे.

आप ीच्या काळात :
•
•
•
•
•

दर दोन तासांनी एस.टी.िनयंतर्ण कक्षाने िज हािधकारी कायार्लयाच्या िनयंतर्ण कक्षास आपणाकडील
मािहती ावी.
लोकांना थलांतरीत करण्यासाठी एस.टी.बसेस िज हा शासनास उपल ध करुन दे णे.
आव यकतेनस
ु ार जादा बसेस सोडणे.
िज हा शासनास अिधक बसेस उपल ध करुन दे णे.
िज ातील कोणते र ते बािधत झाले आहे त, कोणत्या मागार्वर वाहतूक बंद आहे इ. मािहती िज हा
िनयंतर्ण कक्षास सातत्याने कळिवणे.

13) उप ादे िशक पिरवहन िवभाग:
•
•
•

दर दोन तासांनी िनयंतर्ण कक्षाने िज हािधकारी कायार्लयाच्या िनयंतर्ण कक्षास आपणाकडील मािहती
ावी.
िज हा शासनास वाहतुक संबंधीच्या साधनांची उपल धता करुन दे णे.
कोणत्या भागात र ते बंद आहे त व कोणते सुरु आहे त याची मािहती िज हा िनयंतर्ण कक्षास कळिवणे.

कृ षी िवभाग :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

कृ षी िवकास अिधकारी
िज हा कृ षी अिधकारी
िज हा कृ षी अिधकारी (िव.घ.यो.)
मािहती अिधकारी
िव तार अिधकारी (िज हा तर)
कृ षी अिधकारी
िव तार अिधकारी
िलपीक

तालुका कृ षी अिधकारी यांच्या जबाबदा-या
आप ीपूवीर् वआप ीच्या वेळी तालुका कृ षी अिधकारी यांना खालील जबाबदाऱ्या पार पाडणे आव यक
आहे .
•
•
•
•

पूर पिरि थतीमध्ये बािधत झाले या िपकांचे पंचनामे करुन,नुकसानीचे मू य ठरिवणे.
ठरवून िदले या िवहीत नमून्यामधील मािहती तहसीलदार यांच्याकडे सादर करणे.
शेतीच्या नुकसानीचे मोजमाप तहसीलदारांच्या मदतीने पथक तयार करुन करणे.
अितवृ टी झा यास अथवा शेती क्षेतर् पूर बािधत झा यास त्वरीत अंदाजीत नुकसानीचे मोजमाप करुन
िज हािधकारी कायार्लयास कळिवणे.

िज हा मािहती कायार्लय िवभाग:
•
•
•
•

िज हा मािहती कायार्लय यांच्या जबाबदाऱ्या:
िज ातील िविवध खात्यातील मािहती सार माध्यमांना दे ईल.
सार माध्यमांशी समन्वय साधणे.
िज हा िनयंतर्ण कक्षाशी सतत संपकार्त राहणे.
आकाशवाणी, थािनक एफ.एम.रे िडओ च ॅनल,िट ही च ॅनल यांच्या मदतीने लोकांना योग्य आिण बरोबर
मािहतीचा पुरवठा करणे.

वयं सेवी सं था आिण िमतर् मं डळे :
•
•
•

आप ीच्या काळात वयंसेवी सं था आिण िमतर्मंडळे ही अत्यंत महत्वपूणर् भूिमका पार पाडतात.
त्यांच्या मदतीने आपणांस मदत आिण सोडवणूक, थमोपचार,मािहतीचे िवतरण,मृत यक्ती आिण
जनावरांची िव हे वाट लावणे,मदतीचे िवतरण इत्यादी कायर् करता येतात.
अशा वयंसेवी सं थांनी िज हािधकारी कायार्लयाचे सतत संपकार्त राहू न सूचनांनस
ु ार बािधत क्षेतर्ात
जावून काम करावे.

लोक ितिनधी :
•
•
•

आप ीच्या काळात लोक ितिनधीनी शासकीय यंतर्णा आिण लोक यांच्यात सकारात्मक समन्वय
साधावा.
लोकांना धीर ावा.
थािनक संसाधनांचा वापर करुन आप ीची ती ता कमी करावी.

अशासकीय संघटना व वयं सेवी सं था अशासकीय संघटना व वयंसेवी सं था या आपत्कालीन पिरि थतीमध्ये महत्वाची भूमीका बजावू
शकतात.तसेच िशक्षीत वयंसेवकांचा संच पुरवू शकतात.
आपत्कालीन पिरि थतीमध्ये करण्यात येणा-या कायर्वाहीच्या वेळी,कायर्वाहीमध्ये एकवाक्यता व
एकमेकांचे सहकायर् राहण्यासाठी ठरवून दे ण्यात आले या सूचनांचे यवि थत पालन करणे,मािहतीची
दे वाणघे वाण करणे व तहसीलदारांना संपण
ू र् आप ीची क पना येण्यासाठी तसेच वापरण्यात येत
असले या साधन सामुगर्ीची व आव यक असणा-या साधन सामुगर्ीची मािहती होण्यासाठी त्यांना या
संघटनांनी वेळोवेळी अहवाल पाठिवणे आव यक आहे .
आप ीची सूचना िमळताच अशासकीय संघटना व वयं सेवी सं था यांनी तहसीलदारांसोबत खालील
जबाबदार पार पाडणे आव यक आहे .
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

शोध व सुटका करण्याची कायर्वाही करणे.
मािहती िमळवणे.
थोमपचार करणे.
मृतदे हाची िव हे वाट लावणे.
झाले या नुकसानीचे मू यमापन करणे.
मािहती/ सुिवधा तात्पुरत्या िनवा-याच्या िठकाणी पुरवणे.
जमा होणा-या व तुंचे व पैशाचे वापर व िविनयोग करणे.
बािधत लोकांना सुरिक्षत थळी हालवणे,जमावावर िनयंतर्ण ठे वणे, अफवा पसरु नयेत यासाठी यत्न
करणे व वाहतुक यव था सुरळीत चालू ठे वणे.
िवशेषीकृ त सेवा (मानस शा तर्ीय व मनोरुग्ण सेवा सहकायर्) पुरिवणे.
तात्पुरत्या िनवा-याची यव था पाहणे.

मदत व पुनवर्सन कायार्शी सं था संबंिधत आहे त •

यापैकी बहु तांश सं थांचा मदत व पुनवर्सन कायार्मध्ये शासनास उपयोग होऊ शकतो.
1. िडझा टर म ॅनेजमट फाऊंडे शन
2. इंिडयन रे ड कर्ॉस सोसायटी
3. रोटरी क्लब
4. लायन्स क्लब

5. इंिडयम मेिडकल असोिसएशन
6. रोटरी क्लब
या यितिरक्त तरावर आप ीवेळी उदा.घर पडणे,पूर येणे आशावेळी मोह ला
किमटयांची मदत होऊ शकते.अशा मोह ले किमटयांची मािहती घे ऊन ठे वणे.तसेच आप ीच्या
ती तेनस
ु ार खालील सं था आव यक असणा-या व तू, उपल ध असणा-या व तुबाबत िनयंतर्ण
कक्षाच्या माध्यमातून चांग या कारे मदत करु शकतात आिण अशासकीय संघटना तालुका
तरावर, नागिरकांना आप ीला सामोरे जाण्यासाठी व त्याबाबत जागरुकता िनमार्ण करण्यासाठी
मदत करु शकतात.आप ीच्या वेळी बािधत होणा-या क्षेतर्ासाठी गर्ाम पातळीवर आप ी यव थापन
आराखडा तयार करणे आव यक आहे .
नागिरकांचा सहभाग आव यक असणारी क्षे तर्े
नागिरकांना सहभागी करुन घे ण्यासाठी आव यक बाबी •
•
•
•
•

आप ीचा सामाना करण्यासाठी समाजातील िति ठत यक्तींना या िकर्येमध्ये सामावून घे ऊन त्यांची
मते जाणून घे ऊन,त्यांच्यामध्ये आत्मिव वास िनमार्ण करणे.
समाजाच्या सहभागाची कशा कारे आव यकता आहे ,ते त्यक्ष संभाषण व चच ारे जनतेस समजावून
िद यास, त्यातून समाजास आप ीचा सामना करण्यासाठी ेरणा िमळू शकेल.
या संपण
ू र् िकर्येमध्ये नागिरकांशी िनयिमत संवाद आव यक आहे .
थािनक पातळीवर जनतेस िनणर्य िकर्येमध्ये सामावून घे णे.
समाजाचा सहभाग आव यक असणारी क्षेतर्े िनवडू न त्यांची आप ी यव थापन आराख ामध्ये नां◌ेद
घ्यावी.त्यामध्ये खालील गो टींचा समावेश असावा.

थानांतर करताना •
•
•
•
•
•
•

बािधत यक्तींचे थानांतरण करताना, सुरिक्षतता आिण कायदा व सु यव था राखण्यासाठी समाजातील
िति ठत यक्तींचा,सामािजक सं थांचा उपयोग करण्यात यावा.
संपण
ू र् कुटुं बाचे एकितर्तिरत्या थानांतरण करावे.
कमी वेळेमध्ये ग धळ िनमार्ण न होता, यवि थतिरत्या थनांतरण तात्काळ होण्याकिरता खालील माणे
कायर्वाही करावी.
आजारी व गंभीरिरत्या जखमी यक्तींचे थानांतरण
लहान मुले,ि तर्या व अपंग यक्तींचे थानांतरण
वयोवृध्द यक्तींचे थानांतरण व इतर यक्तींचे थानांतरण
पिरि थतीवर लवकरात लवकर मात करता येते.

थानांतरण करताना थलांतिरतांना खालील माणे कायर् वाही करण्यास सांगावे
•
•

घरातील सवर् व तू सुरिक्षत ठे वा.िखडक्या,दारे लावून घराला कुलूप लावा.
पाण्याचे नळ आिण िव त
ु पुरवठा बंद करा.

•
•
•
•

िबकट पिरि थतीमध्ये सापडण्याअगोदर तात्काळ बाहे र पडा.
ठरवून िदले या मागार् माणे थानांतरण करा, अन्य मागार्ंचा वापर करणे धोकादायक ठरु शकेल.
पुरामध्ये उतरु नका.
िव त
ु वाहक तारांपासून लांब रहा.

