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नसैिग�क आप�ी िनवारण कृती आराखडा 
��तावना 

 आपला भारत दशे हा ित�ही बाजनेु सम�ुान ेवेढला असनु दशेात पावसाच े�माण जा�त आह.े 
दशेातील 400 लाख ह�ेटर जिमन दरवष� पुरा�या पा�याखाली असते व भयंकर परुि�थती िनमा�ण होत 
असते. आप�ी ही दोन �कारची असत.े एक नैसिग�क व दसुरी मानव िनिम�त, नैसिग�क आप�ीत पुर, 
भकंुप, िवज पडणे, इ. बाब�चा समावेश असतो. परु ही एक नैसिग�क आप�ी असनु ितला पुण�पण े
थांबिवण ेश�य होत नाही. परंतु काही आव�यक उपाययोजना क�न होणारी िजवीत व िव� हानी कमी 
करता येऊ शकते िकंवा टाळता येऊ शकते. पुरि�थती उ�व�यास नाग�रकांत घबराट िनमा�ण होते. अशा 
वेळी शहरवािसयांना ह�ीत कुठलीही आप�ी िनमा�ण झा�यास बािधतांना मदत करणे ह ेनगरप�रषदचेे व 
अि�नशमन दलाचे �थम कत��य आह.े 
 26 जुलै 2005 म�ये झाले�या अितव�ृीमळेु अंबरनाथ शहराम�ये भयंकर परुि�थती िनमा�ण झाली 
होती. सखळ भागातील शकेडो लोक बेघर झाले होत.े संपणु� यं�णा ठ�प झाली होती. दळणवळण, 
दरु�वनी, िव�ुत व मोबाईल सेवा ठ�प झा�या हो�या. तरीही अशा कठीण प�रि�थतीत �वत:�या िहमंतीने 
व व�र�ां�या माग�दश�नाने अंबरनाथ नगरप�रषद�ेया यं�णनेे िदवस रा� काम क�न बेघर नाग�रकांना अ�न, 
व�, िनवा�याची सोय क�न िदली. �याच�माण े शहरातील �वयंसवेी सं�थांनी ब�याच �माणात पुरात 
अडकले�यांन सरुि�त बाहरे काढ�यास चांगले सहकाय� केले. दरवष� येणारा पावसाळा व अितव�ृीचे 
प�रणाम ल�ात घेऊन अबंरनाथ नगरप�रषद दरवष� एक िनयोजनब�द कृती आराखडा तयार क�न 
आप�ीचे िनवारण करीत आली आह.े पुर िकंवा अ�य आप�ी उ�व�यास �वरीत मकुाबला कर�यासाठी 
अंबरनाथ नगरप�रषदेने उ�कृ� असा आप�ी िनवारण कृती आराखडा तयार केला आह.े 
 नैसिग�क आप�ीम�ये जा�त धोका अितव�ृीमुळे उ�वणा�या परुाचा असनु यापवु��या सव� 
आपा�कालीन प�रि�थतीला अंबरनाथ मधील नाग�रकांनी धैया�ने त�ड दऊेन बांिधतांना मदत केली आह े
व नगरप�रषदनेे श�य तेवढे सहकाय� केले असनु यापढुेही नगरप�रषद द� व सतक�  राहील. अंबरनाथ 
शहरवािसयां�या माग�दश�नासाठी व इतर शासक�य काया�लयां�या मािहतीसाठी हा कृती आराखडा तयार 
कर�यात आला असनु �याचा सवा�ना िनि�तपण ेफायदा होईल अशी अपे�ा आह.े 
 
 
      (डॉ. धीरज च�हाण)  (�ीधर पाटणकर)             (जगतिसंग आर. िगरासे) 
अित. मु�यािधकारी, अंनप          मु�यािधकारी, अंनप                   �शासक, अंनप तथा   
                      उपिवभागीय अिधकारी 
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अंबरनाथ शहराची भौगोिलक ि�थती 
 हजारो वषा�पुव�चे अित �ािचन हमेांडपंथी िशवमंिदराची जशी अंबरनाथ शहराला अ�याि�मक 
परंपरा आह.े तशीच शभंर वषा�ची औ�ोिगक परंपराही शहराला आह.े �ामपंचायत, नगरपिषद, 
महापािलका आिण प�ुहा नगरप�रषद अशी अंबरनाथची वाटचाल आह.े 
        अंबरनाथ शहराला िहदं�ुथानची �ितकृती �हटल ेजाते �याचे कारण �हणज ेदशेातील एकही �ांत 
असा नाही क�, �या �ांतातले नाग�रक अंबरनाथ शहरात राहत नािहत. ��येक धमा�तील, समाजातील 
नाग�रक या शहरात राहत अस�यान े सव�जण एकमेकां�या सखु द:ुखात सहभागी होत आहते �हणनू 
आजपय�त कोण�याही �कारची जातीय दगंल येथे झाली नाही. सव�च समाजातील �ाथ�ना �थळे या 
शहरात आहते. आणखी िवशेष वैिश�्ये �हणजे पूव�कडे �ािचन िशवमंिदर आह.े तसेच पि�मेला चच�, 
म�जीद आिण मा�तीरायाच ेमंिदर गे�या अनके वषा�पासनू एकि�तपण ेउभ ेआहते. 
       शभंर वषा�पासून अंबरनाथ शहरात औ�ोिगक नगरी हो�यासाठी एकएक क�न शकेडो उ�ोग 
अंबरनाथ शहरात आले आिण आप�या उ�पादनाबरोबरच शहराचा नावलौिकक जगभरात पसरिवला. 
तसेच क� � सरकार�या अख�या�रत संर�ण खा�या अंतग�त असले�या आयुध िनमा�ण अथा�त ऑड�न�स 
फॅ�टरी आिण मिशन टू�स �ाटो टाईप फॅ�टरी यांचाही आवजु�न उ�लेख करावा लागेल. या औ�ोिगक 
वसाहती अंबरनाथम�ये उभार�या असनू पंचतारंक�त औ�ोिगक वसाहतस�ुदा अंबरनाथम�य ेआहे. 

अंबरनाथ शहर ह ेमुंबई छ�पती िशवाजी महाराज टिन�मस या रे�व े�थानकापासनू लोकल �ेन�ारे 
अंदाजे 59 िक. मी. अंतरावर असून केवळ एक तास 20 िमिनटे �वास आहे. तसचे मुंबई पुण ेमहामागा�स 
केवळ 30 िक.मी. लांबी�या र��याने जोडले गेले आह.े 

भौगोिलक ि�थती 

1) नगरप�रषदचे ेनाव    : अंबरनाथ नगरप�रषद, अंबरनाथ 
2) पनु�:�थापना     : 14 एि�ल 1992 
3) शहराची लोकसं�या    : 2,53,475 
4) शहराचे �े�फळ     : 37.99 चौ. िक. मी. 
5) समु� सपाटीपासनुची उंची    : 63 फुट 
6) समािव� गाव े     : 
7) नदी      : वालधनुी 
8) नाले      : मो�रवली MIDC ते वडोल HTP Plant, 

      नाला, लोकनगरी गोिवंद पलू ते िभडे वाडी, मोहन  
      सबिब�या ते �वामी नगर, िशवमंिदर ते एमपी गेट.                                            

9) धरण े      : िचखलोली धरण व जे.पी. टँक 
10) धािम�क �थळे     : �ािचन िशवमंिदर 
11)  रे�व ेमाग�     : मुबंई- पणु ेम�य रे�व ेमाग� 
12)  शेजारील नगरप�रषद, महानगरपािलका  : कुळगांव- बदलापरु नगरप�रषद 

         उ�हासनगर महानगरपािलका 
13)  रा�य माग�     : क�याण पणु ेकज�त माग� 

   14) उ�ोगधंद े     : रासायिनक कारखाने, लेदर कारखाने इ. व 
                                                                 अित�र� अंबरनाथ एमआयडीसी 
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मा. आमदार संपक�  �मांक व प�ा 
 

अ.�. नाव दुर�वनी �मांक काया�लय 

01 मा. आमदार डॉ. बालाजी िकणीकर 0251-2607770 / 
9823195200 

जैन �लाझा, �म नं. 301 ितसरा 
मजला, अबंरनाथ प.ु  

 

अंबरनाथ नगरप�रषद, अंबरनाथ 

अ.�. नाव दुर�वनी �मांक काया�लय/ िनवास�थान 

01 �ी. जगतिसंग आर. िगरासे 
�शासक तथा उपिवभागीय अिधकारी 

9890451166 उपिवभागीय अिधकारी काया�लय, 
उ�हासनगर िवभाग, उ�हासनगर. 

02 �ीम. मिनषा अरिवदं वाळेकर 
नगरा�य�ा, अंनप 

9320663708 
0251- 2684720 

घर �. 826, िशवकला सदन, 
िशविलंग नगर, खुंटवली, 
अबंरनाथ (प) 

03 �ी. अ�दलु गलुामपीर शखे 
उपनगरा�य�, अनंप 

9890215411 
0251- 2688676 

�लॅट नं. 301, �शांत अपा., �लॉट 
नं. 42, इनरि�हल शाळेजवळ, 
सयु�दय हौिसंग सोसायटी, 
अबंरनाथ (प)ु 

04 �ी. �ीधर पाटणकर 
म�ुयािधकारी, अनंप 

9322142857 अबंरनाथ नगरप�रषद, अंबरनाथ 

05 डॉ. धीरज च�हाण,  
अित. म�ुयािधकारी, अनंप 

9665333470 अबंरनाथ नगरप�रषद, अंबरनाथ 

 

मा. सभापत�चे नांव संपक�  �मांक 
अ.�. नाव संपक�  �मांक 

01 �ी. अ�दलू गलुामपीर शेख 
िश�ण सिमती सभापती 

0251- 2688676 

02 
�ीम. क�णा कृ�णा रसाळ- पाटील 

साव�जिनक बांधकाम सिमती सभापती 
9960343151/9766338818 

03 �ी. उ�म सदािशव आयवळे 
आरो�य सिमती सभापती 

9860261540 

04 �ी. राजशे अनंत िशक�  
पाणी पुरवठा व जलिन�सा:रण सिमती सभापती 

9209140709 

05 �ी. अनंत �ीपती कांबळे 
नगररचना सिमती सभापती 

8080518518 

06 �ीम. अिनता संजय आदक 
मिहला व बालक�याण सिमती सभापती 

8689949000/ 9420052057 

07 �ी. संदीप नामदवे लोटे 
मागासवग�य सिमती सभापती 

8600607370 
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अंबरनाथ नगरप�रषद, िज. ठाण े
काया�लयीन आदेश 

 सन 2020 �या पावसा�याम�ये उ�वणा�या आप�कालीन प�रि�थतीत तातडीने कामे करणसेाठी 
नगरप�रषद ''नैसिग�क आप�ी िनवारण कृती आराखडा- 2020'' अंतग�त नगरप�रषद कम�चा�यांचे 
काय�िववरण खालील �माण ेिनि�त कर�यात येत आह.े 

अ.
� 

अिधकारी / कम�चारी 
नाव 

पदनाम नैसिग�क आप�ी संदभा�त करावयाची काय�वाही 

�ी. अिमत अिहरे, उपमु�यािधकारी, मु�य िनयं�ण अिधकारी, आप�ी �यव�थापन 
1) सामा�य �शासन िवभाग 

  
�ीम. वषा� बांगर 
 

 
�ी. भागवत सोनोने 
 

 
�ी. सबुोध उबाळे 

िवभाग�मुख, 
सामा�य �शासन 
 
 
अि�नशमन 
अिधकारी 
 
 
संगणक चालक 

1) शासनाकडुन व हवामान खा�याकडुन �ा� होणारे हवामान 
िवषयक संदशे सव� संबंिधता�या िनदश�नास आणनु 
खबरदारीची उपाययोजना तातडीने करणे. 
2) शासनाचे �थायी आदशे िद. 31/01/1983 मधील 
िनकषा�माण ेछाननी क�न नैसिग�क आप�ी अंतग�त घडणा�या 
घटनासंबंधी शासनाचे �चिलत आदशेानुसार मदतीबाबतची 
काय�वाही तहिसल काया�लया�या माग�दशा�नसुार ता�काळ 
करावी व केले�या काय�वाहीचा अहवाल मा. िज�हािधकारी, 
ठाण ेकाया�लयाकडे सादर करावा. 

2) बांधकाम िवभाग व नगररचना िवभाग 

  
�ी. अशोक पाटील 

 
�ी. राज�� हलेे 

 
�ी. राजेश तडवी 
 
�ी. िवशाल राठोड 
 
 
�ी. िवनोद राठोड 
 
 
�ी. उदय थोरात 

 
शहर अिभयंता 

 
सहा. 

नगररचनाकार 
 

उप. अिभयंता 
 

क. अिभयंता 

 
सब 

ओ�हरिसयर 

 
�ेसर 

1) पुराचा धोका असणारी गाव/े वाड्या, व��यांच े सव��ण 
क�न िनि�त करणे. 
2) धोकादायक इमारत�च ेसव��ण क�न �या घोिषत करणे व 
धोकादायक राहणा�या रिहवा�यांच े�थलांतर करणे व संबंिधत 
घर मालकांना या बाबत यो�य �या सचुना दणेे. 
3) पुराचा धोका पोहचणा�या गावांना/ वाड्यांना/ व��यांना 
पुव� क�पना दवेनु तेथील नाग�रकांना पुरा ओसरेपय�त अथवा 
पुरप�रि�थती िनयं�णाखाली येईपय�त सरुि�त िठकाणी 
�थलांत�रत कर�यासाठी वाहतुक �यव�था, �थलांतरा�या 
िठकाणी आपद�्�तां�या जेवणाची �यव�था व संभा�य 
धो�याची मािहती नाग�रकांना दणेे. 
4) परुाम�ये अडकुन पडले�या नाग�रकांना सुरि�त िठकाणी 
पोहचिव�यासाठी नागरी संर�ण दल, अि�नशमन दल, होड्या, 
बोटी, मचव ेआव�यकतनेसुार तयार क�न ठेवणे. 
5) नगरप�रषद�ेया ह�ीतील अध�वट नगरप�रषदचेी िविवध 
कामे ि�थतीतील कामे पावसापवु� पुण� करणे. 
6) नगरप�रषद�ेया ह�ीतील सव� खोदकाम व खड्यांची कामे 
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पावसापुव� पणु� करणे. 
7) आव�यकते�माण े जेसीबी, पोकनल, डंपरची तातडीने 
�यव�था करणे. 

3) पाणी पुरवठा िवभाग 

  
�ी. िनतीन अनगळ 
 
�ी. सिुनलकुमार जाधव 

 
शाखा अिभयंता 

 
क. अिभयंता 

1) शहरातील पाणी परुवठा करणा�या जलवािह�यांची 
तपासणी क�न िलकेज अस�यास �या द�ु�ती करणेसाठी म. 
जी. �ा. काया�लयास �वरीत कळवुन द�ु�ती क�न �या�यात. 
2) आपद�्�तांना �थलांतरीत कर�यासाठी जागा/ िठकाणे 
ता�यात घेणचेी काय�वाही करणे. (शाळा �. 1, वगैरे) 
3) पाणी साच�या�या सखल भागात जनजागतृी बॅनस� व 
पो�टस� लावण े(परू, आग, भकंूप, इ. संबंधात) 
4) सव� �ेनेज �यव�भा तपासण ेव ती सिु�थतीत अस�याची 
खा�ी करणे व अनषंुिगक सव� काय�वाही / काम करणे  
5)अंडर�ाउंड गटारांचे मॅनहोल उघडे राहणार नाहीत याची 
द�ता घेणे तसेच साव�. शौचालयां�या टाक�ची     झाकणे 
उघडी राहणार नाहीत याची पाहणी क�न तातडीने करणे. 
6) अितव�ृीबाबत �वनी�ेपकाव�न नाग�रकांना तातडीने 
सुचना दणेे. या करीता नगरप�रषदचेा ता�यात घेवनू सिु�थतीत 
तयार ठेवण.े 

4) आरो�य िवभाग   

  
�ी. सरेुश पाटील 
  
�ी. सहुास सावंत  
 
�ी. िविनत पाटोळे  
 
�ी. संिदप खोज े 
 
�ी. पुंडिलक शकेटे 
 
�ी. सभुाष साळंुके  
 
�ी. िवलास भोपी 
 
 

 
आरो�य िवभाग 

�मुख 
 

व 
 

सव� आरो�य 
िन�र�क, व 

सफाई कम�चारी 

1) दनैंिदनपणे शहराम�ये �व�छता राखणचेी काय�वाही करणे 
2)अितव�ृीमळेु �व�छता िवभागाकडील कामगारांनी पथकास 
सव�तोपरी सहकाय� करण�ेया सूचना सव� आरो�य िन�र�क व 
सफाई कामगारांना �ा�यात. तसेच आपा�कालीन प�रि�थती 
आव�यकतेनसुार आपद�्�तांना मदत कर�यासाठी तातडीने 
कामगार उपल�ध क�न �ाव.े 
3)पोह�या�या तरबेज असले�या 15 कामगारांच े पथक 
अि�नशमन िवभागा�या ता�यात �ाव.े  
4)परु��त तसेच पाणी साचले�या भागातील पाणी 
ओसर�यावर तेथील प�रसरात तातडीने रोग �ितबंध 
उपाययोजना करणे.( फवारणी  करणे, कच-याच े िढगारे 
उचलण,े कुजलेले भाजीपाला, पडलेली-तोडलेली झाडांचा  
कचरा, इ. उचलण े) 
5) सव� नाले, गटार�ची पावसापवु� साफसफाई क�न घेणे. 
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5) अि�नशमन िवभाग 

  
 
�ी. भागवत सोनोने 

अि�नशमन 
अिधकारी व 
अि�नशमन 

िवभागातील सव� 
कम�चारी 

1) संपुण� पावसा�या कालावधीत अि�नशमन िवभागातील 
सव� कम�चा�यांना सतक�  राह�या�या सचुना दणेे. 
2) आपद�्�त नाग�रकांना सरुि�त िठकाणी हलिव�यासाठी, 
आपद��तां�या मदतीक�रता (पुराम�ये अडकणे, झाडे पडणे, 
इमारत/ घर पडणे, इ. प�रि�थतीची कामापवु� व काम पुण�   
झा�यावर �शासनास व व�र� काया�लयास मािहती दणेे. 
3) िनयं�ण क�ातील नेमणकु केले�या सव� अिधकारी व 
कम�चारी यांचेवर िनयं�ण ठेवण.े 

6) सुर�ा िवभाग 

  
�ी. िकशोर धमुाळ 

 
�भारी सरु�ा 
अिधकारी 

1) �ा� होणारे शासक�य / अशासक�य आदशे / नाग�रकां�या 
त�ारी  �वरीत �शासन / अि�नशमन िवभागाकडे तातडीने 
�ा�यात व तस ेसव� सरु�ा र�कांना सचूना द�ेयात या�यात. 
2)आपा�कालीन प�रि�थती�या संबंधात काया�लयीन वेळेनंतर 
आले�या फोनची �वरीत मािहती अि�नशमन िवभागात द�ेयात 
यावी.   

7) वाहन िवभाग  

  
�ीम. �नेहा वंजारी 

 
�भारी वाहन 
िवभाग �मुख 

संबिधत पथकास आपा�कालीन प�रि�थतीत आप�ी�या 
िठकाणी जाणकेरीता वाहन तातडीने उपल�ध क�न �ावे 
तसेच आपा�कालीन प�रि�थती िनवारण करीता अ�य वाहने 
सुि�थतीत व पुरेसे इधंन भ�न तैनात ठेवावी. 

8)  आ�थापना िवभाग  

  
�ी. गजानन घरत  

आ�थापना 
अिध�क व 

कम�चारी 

िनयु� कम�चा-यां�या अनपुि�थतीत ता�काळ पया�यी �यव�था 
करावी. 

     9)  िव�ुत िवभाग  

  
�ीम. �नेहल पाटील 
 
 
�ी. राजेश जांभळे 

 
क. अिभयंता  

 
व सव� अिधकारी 

/ कम�चारी 

1)आप�ी�या िठकाणी तसेच ता�पुर�या पुनव�सना�या 
िठकाणी िव�तु �यव�था तातडीने करावी.  
2) अंबरनाथ पवू� व पि�म िवभागातील िव�तु तारेवर येणारे 
झाडे / फांदी छाटणीबाबत एम.एस.ई.बी. यांचेशी संपक�  साधनू 
काय�वाही करण.े 
3) नगरप�रषद�ेया ह�ीतील सव� र��यांवरील पथिदव े चाल ू
राहतील याची द�ता घेणे व बंद असलेले िदव े तातडीने 
पावसापूव� चाल ूक�न घे�याची काय�वाही करण.े या संबंधात 
पावसाळयात कोण�याही �कारची त�ार आ�यावर तातडीने 
त�ारीच ेिनवारण करणे. 
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4) पथिद�या�या उजडेास अडथळा िनमा�ण करणा�या       
झाडां�या फां�ायाबाबत उ�ान िवभागास अवगत करणे. 

10) भांडार िवभाग 

  

�ी. सिचन गायकवाड 
 

भांडारपाल व 
सव� कम�चारी 

पावसा�यात आपा�कालीन प�रि�थतीत आव�यक असलेले 
सािह�य वेळेवर उपल�ध क�न द�ेयाची द�ता �यावी. 

11)  घरप�ी िवभाग 

  
�ी. नर�� सं�ये 

�. कर 
अिधकारी व सव� 

अिधकारी/ 
कम�चारी 

आपद�्�तां�या नकुसानीचा अंदाज घेवनु �या संबंधात 
पंचनामा करणसेाठी तहिसल काया�लया�या सहकाया�ने 
आव�यक �या फॉम�सह तयारी ठेवण ेव �या �या वेळी पंचनामा 
क�न �रतसर तहिसल काया�लयाकडे सादर करावा. 

 
�ित सव� िवभाग�मुख:  
 आप�या िवभागातील सव� अिधकारी/ कम�चारी यांनी आपले दैनंिदन कामकाज 
सांभाळुन आपा�कालीन प�रि�थतीतील जबाबदारी पार पाडावी. या क�रता आपआप�या 
िवभागातील सवा�ना तशा स� सुचना दे�यात या�यात तसेच आपा�कालीन प�रि�थतीत/ 
कालावधीत कोणा�याही �कारची रजा मंजुर क� नये व तशी िशफारसही क� नये. अ�यथा 
आपा�कालीन प�रि�थतीत करावया�या काय�वाही/ मदतीबाबत कोणतीही कमतरता/ 
हलगज�पणा करणा�यांवर स� कारवाई कर�यात येईल. यांची गंभीरपणे दखल �यावी. 

 
                                       (�ीधर पाटणकर) 
        मु�यािधकारी (वग� 1 िनवड�ेणी) 

 अंबरनाथ नगरप�रषद, अंबरनाथ 
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E-Mail : chiefofficerambarnath@gmail.com  

 
 

 जा. �. अंनप/आ�थापना/2019-20/162                  िद. 13/05/2020 

 
िनयं�ण क�ातील आप�ी िनवारण डयुटी �यव�था 

काया�लयीन आदेश 
आगामी पावसा�यात नगरप�रषद �े�ात उ�वणा�या परू प�रि�थतीत तथा हवामान खा�या�या 

पवू� सचुनेनसुार नगरप�रषद �े�ाम�ये वादळामुळे कोण�याही �कारच े नकुसान होउ नये �हणनू उपाय 
योजना आख�यात आले�या आहते. �यांची अंमलबजावणी कर�यासाठी जबाबदारी िनि�त करणे, 
स�म िनयं�ण मािहती क� �, दळणवळण �यव�था िनमा�ण करावया�या �ि�ने उपाय योजना करणसेाठी 
कृती आराखडा तयार कर�यात आलेला आह.े हया कृती आराखडयानसुार काय�वाही कर�यासाठी 
खालील कम�चा-यां�या िद. 15/05/2020 ते िद. 06/10/2020 पय�त परु िनयं�ण पथकाम�ये नेमणकूा 
कर�यात येत आहते. सदरचे पथक ह े नगरप�रषद काया�लया�या अि�नशमन िवभागात िनयं�ण क�ात 
ि�थर राहील. सदर पथकाम�ये नेमणकू झाले�या सेवकांना उपरो� कालावधीत कोणतीही रजा मंजरू 
करता येणार नाही. पथकातील कम�चा�यांना आपले रोजचे काया�लयीन काम सांभाळून नागरी सेवा �हणनू 
आपले कत��य पार पाडावयाच ेआह.े यासाठी कोणताही अित�र� भ�ा अथवा रजा िदले जाणार नाही 
याची न�द �यावी. तसेच िनयं�ण क�ाम�ये हजरेी न�दवावी. 

नैसिग�क आप�ी िनवारण कर�यासाठी नेमले�या कम�चा-यांना कत��य काळाचे वेळाप�क 

अ.�. �थक �मुख मदतनीस 
िदनांक व 

कत��यकाल 
िदनांक व 

कत��यकाल 
िदनांक व 

कत��यकाल 
  16/5/20 ते 19/5/20 20/5/20 ते 23/5/20 24/5/20 ते 27/5/20 

1 अि�नी कदम ई�यानअुल 
साळव े

स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- -- 
2 मह�� नेर -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 
3 िकरण कोळंबे 

श��ुन साळंुखे 
रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- 

4 भा�य�ी कांबळे -- -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 
5 �शांत राणे 

हमंेत थोरात 
द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 

6 र�मी पाड�कर -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- 

   28/5/20 ते 31/5/20 01/06/20 ते 4/06/20 05/6/20 ते 08/6/20 

7 लता घलेु 
रमेश कटके 

स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- -- 
8 अजु�न पाटील -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 
9 दवेिसंग पाटील 

अनंत पालखे 
रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- 

10 नेहा जोशी -- -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 
11 िदपक बोरसे 

महादवे तमायच े
द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 

12 वषा� बांगर -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- 
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   09/6/20 ते 12/6/20 13/6/20 ते 16/6/20 17/6/20 ते 20/6/20 

13 �रना कदम 
महशे गायकवाड 

स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- -- 
14 िवजय भोरे -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 
15 मयुरेश सोनवण े

संतोष माने 
रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- 

16 अि�नी नंद -- -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 
17 सिुनल गावीत 

िवजय कांबळे 
द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 

18 
िदपाली 
िख�लारे -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- 

   21/6/20 ते 24/6/20 25/6/20 ते 28/6/20 29/6/20 ते 02/07/20 

19 अिमता पई 
िनलेश गायकवाड 

स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- -- 
20 �ीकांत बागलू -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 
21 मधकुर कुहरा 

मोहन तरे 
रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- 

22 नंदा वाकडीकर -- -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 

23 
िवनायक 
आिगवल े

गणेश जाधव 
द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 

24 
अिनता 
चलवादी -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- 

   03/7/20 ते 06/7/20 07/7/20 ते 10/7/20 11/7/20 ते 14/7/20 

25 मिनषा साळंुखे 
कंुदन पवार 

स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- -- 
26 सािजद शेख -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 
27 रमेश बांबरे 

िवतेश खोळंबे 
रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- 

28 अि�नी कदम -- -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 
29 शांताराम जाधव 

भोलानाथ भोईर 
द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 

30 भा�य�ी कांबळे -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- 

   15/7/20 ते 18/7/20 19/7/20 ते 22/7/20 23/7/20 ते 26/7/20 

31 र�मी पाड�कर 
�ही. के. जगताप 

स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- -- 
32 संजय कोळी -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 
33 रमेशतरे 

शैल�� नागपरेु 
रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- 

34 लता घलेु -- -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 
35 भपेुश रजोकुल ू आिदमलुम 

पे�मल 
द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 

36 नेहा जोशी -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- 

   27/7/20 ते 30/7/20 31/7/20 ते 03/8/20 04/8/20 ते 07/8/20 

37 वषा� बांगर 
पी. डी. िगलबीले 

स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- -- 

38 
शिशकांत 
भालेराव -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 

39 समाधान घटूुकडे �काश डायस रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- 
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40 �रना कदम -- -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 

41 
�िवण 
खोबरखेडे िवनोद क� गार द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 

42 अि�नी नंद -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- 

   08/8/20 ते 11/8/20 12/8/20 ते 15/8/20 16/8/20 ते 19/8/20 

43 
िदपाली 
िख�लारे 

राजेश िदघे 
स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- -- 

44 
शशांक 
तळवटकर -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 

45 
आिदमलुम 
�वामीकन सदािशव सोनवण े रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- 

46 अिमता पई -- -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 
47 �ीराम पाटील 

द�ा�य अनुसे 
द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 

48 नंदा वाकडीकर -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- 

   20/8/20 ते 23/8/20 24/8/20 ते 27/8/20 28/8/20 ते 31/8/20 

49 
अिनता 
चलवादी 

रधनुाथ ितवार 
स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- -- 

50 
सिुनल 
िव�ासराव -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 

51 
राजमोह�मद 
शेख हमेंत मगर रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- 

52 �ाची कासारे -- -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 
53 अशोक कदम 

सिुनल क� बारी 
द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 

54 मिनषा साळंुखे -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- 

   01/9/20 ते 04/9/20 05/9/20 ते 08/9/20 09/9/20 ते 12/9/20 

55 िनिलमा राण े
वसंत भोईर  

स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- -- 
56 ओकंार दतैलेु -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 

57 
आलाराम 
च�हाण 

सिुनल म.ु 
गायकवाड 

रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- 
58 �नेहा धळेु -- -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 
59 िसताराम तेली 

मि�छं� पाटील 
द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 

60 िसमा सावंत -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- 

   13/9/20 ते 16/9/20 17/9/20 ते 20/9/20 21/9/20 ते 24/9/20 

61 पोपट लांडग े
भा�कर भोईर 

स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- -- 
62 अ�ण काटवटे -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 
63 नरेश दवेघरे योग�� िशंद े रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- 
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64 चं�कांत पोटे -- -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 
65 सधुीर भोसले 

आिदमलंगकट्येन 
द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 

66 
�वि�नल 
गायकवाड -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- 

   25/9/20 ते 28/9/20 29/9/20 ते 02/10/20 03/10/20 ते 06/10/20 

67 पोपट लांडग े
महशे अडूरकर 

स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- -- 
68 िववके पाठारे -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 
69 क�पेश भराडे 

योगशे बंदरकर 
रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- 

70 चं�कांत पोटे -- -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 
71 िनलेश कोयते 

छगन �हा�े 
द.ु 2.00 त ेरा�ी 10.00 -- रा�ी 10.00 त ेस. 6.00 

72 
�वि�नल 
गायकवाड -- स. 6.00 ते द.ु 2.00 -- 

 
िटप : दर 4 तासांनी मा. िज�हािधकारी काया�लय, ठाण ेयेथील आप�ी िनवारण क�ाम�ये दरु�वनीव�न 
(�. 022-25381886) अहवाल सादर करावा. 

 
                                       (�ीधर पाटणकर) 
        मु�यािधकारी (वग� 1 िनवड�ेणी) 

 अंबरनाथ नगरप�रषद, अंबरनाथ 
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अंबरनाथ नगरप�रषदमेधील �भाग �. 1 त े57 मा. सद�यांची नाव े/ 
दुर�वनी कमांक 

अ.� �भागाचे नाव नगरसेवकांचे नाव मोबाईल �मांक 

01 जावसई गाव पाटील वसंत नारायण 9923874033/9850407071 
02 फुलेनगर करंजलेु रेखा रवी� 9960359151 
03 काथोडपाडा कमलाकरनगर रसाळ - पाटील क�णा कृ�णा 9960343151/9766338818 
04 नवरेपाक�  नारायणनगर रसाळ अच�ना चरण 9022299970 
05 िशविलंगनगर कांबळे अनतं �ीपती 8080518518 
06 खामकरवाडी  वाळेकर िनिखल अरिवंद 9730123113 
07 बुवापाडा पवु� �े�, िचखलोली 

सव�दयनगर प�रसर 
िसंह �तुी सरेूश 7875353647 

08 बुवापाडा िवटभ�ी िवभाग यादव सुर�� नाग ू 9323163277 
09 बुवापाडा गायकवाड शशांक रामचं� 9096168640/9075441959 
10 भा�करनगर वाळेकर राज�� िशविलंग                   9320055999/2683838 
11 गणशेनगर टेकडी बागुल राज�� शामराव                    9422574759 
12 खटंुवली वरचापाडा  लोटे संिदप नामदवे 8600607370 
13 खटंुवली गांवठाण मेठलनगर आयवळे उ�म सदािशव 9860261540 
14 बालाजीनगर वाळेकर मिनषा अरिवंद 268338/9320663708 
15 िचंचपाडा पाटील वषृाली जयिसंग  2683890/9326058799 
16 काहोजगाव  पाटील उमेश अनतंा 9822162147 
17 ऑड�न�स फॅ�टरी स��ल �कूल प�रसर म�ुकू �ेता लेिनन 9325807080 
18 िस�दाथ�नगर ऑड�न�स फॅ�टरी माक� ट 

प�रसर 
िदवेकर छाया धनाजी 8007684900 

19 वा�ांपाडा गायकवाड दीपा अजीत 9372556557 
20 शा�ीनगर  पाटील �दीप नाना 9422662330/8806775555 
21 �यू. कॉलनी िङ एम.सी. चाळ पाटील िमिलंद रामदास 7666666616 
22 महारा�� हौिसंग बोड� सोनी सिुनल केदारनाथ 9822448732 
23 �यु कॉलनी िव�को चाळ जोशी िवलास ह�रभाऊ  8390229999 
24 खुंटवलीपाडा भराडे संिदप वसंत 8652236999/9321541170 
25 घाडगेनगर  कांबळे जय�ी अजय 9096979843 
26 निवन भ�डीपाडा जावीर हीराबाई �ीमंत 9921116066/9321748743 
27 मोरीवली गाव नेताजी माक� ट प�रसर थेटे वैशाली जगदीप 9028619112/9890073038 
28 िशवनगर इिंजिनयअर उमर दादािमया 9422578290 
29 कैलासनगर, भाटवाडी उलन टेकडी शखे शरीफा गलुामपीर  9970879269 
30 �वामीनगर / गांधीनगर शखे अ�दलु गलुामपीर  9890215411 
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31 वडोळगाव जुना भ�डीपाडा कु�पन आनंदक�नन कु�पन 9881050244/9503883841 
32 कानसई से�शन (सयु�दय सोसायटी) भोईर जो��ना चं�कांत 9324668107/7507473278 
33 �टेशन िवभाग िशवदश�न बंगला प�रसर दो�गडे शिशकला मा�ती  9920705360 
34 हा�याचापाडा द�कुटीर झोपडप�ी 

प�रसर 
महािडक रोिहत राज ु 9921112244 

35 पाठारे पाक�  िनलयोग प�रसर  गजुांळ क�पना अशोक 9822358292 
36 आबेंडकरनगर  पवार रािगनी रमेश 9987582140/7276676360 
37 राण ूगॅस गोडाऊन /आनंद पाक�  प�रसर काळे रे�मा अिजत 9322761428 
38 ह�रओम पाक�  प�रसर  भोईर रोिहणी मनीष 8390309400/9158362100 
39 िचखलोली गाव / मोरीवलीपाडा िशंगव ेसा�रका रामदास 9850331735/9987376998 
40 नवरेनगर प�रसर  बनसोडे ��ा अजय 8879937441 
41 रॉयल पाक�  प�रसर गजुांळ उमेश साहबेराव 9763168168 
42 दगुा� मंिदर-बु�दिवहार संतोषी माता मंिदर 

प�रसर 
िशक�  राजेश अनंत 9209140709 

43 महील�मी मंिदर प�रसर पाटील सदािशव ह�दर 9765986777 
44 कृ�णनगर वडवली िवभाग साळंूके  सुभाष नारायण 9322392209 
45 द� मंिदर वडवली िवभाग दसेाई अपणा� कुणाल 8237533871 
46 खेर से�शन गोडबोले बाग प�रसर उगले वीणा प�ुषो�म 9320019200/9322218222 
47 साई से�शन (सयु�दय सोसायटी प�रसर) आदक अिनता संजय  9689949000/9420052057 
48 द� मंिदर मोहनपरुम प�रसर भोईर अिनता �काश  8322380147 
49 कानसई गाव  फुलोरे भरत काथोड 8888007700 
50 िशवगगंानगर पाटील रिवं� चाह� 9323274956 
51 िशवगगंानगर, बारकूचापाडा कातकरी 

व�ती 
भोईर अिनता �काश 9967950105 

52 हनमुान मंिदर िशवाजीनगर प�रसर वा�रंगे पंढरीनाथ ल�मण 9323175802/9422696347 
53 गणपती मंिदर िशवाजीनगर प�रसर गडेुकर रे�मा सिमर  9324466931 
54 कैलाशनगर / िशवाजीनगर वा�रंगे प�ना पंढरीनाथ 9864357218 
55 �काशनगर / बारकूचापडा प�रसर पाटील जय�ी �रतेश  9552224442 
56 अंबरनाथ गाव पालेगाव वा�रंगे योिगता िनतीन 9323175802 
57 जांिभवली / फणसीपाडा प�रसर पाटील सिचन सदािशव 9763011777 
01 ि�वकृत सद�य सुिनल वामन चौधरी, 9322288919 
02 ि�वकृत सद�य प�ाकर द�ा�य िदघे, 9552053323 
03 ि�वकृत सद�य िकरणकुमार तुकाराम कांगणे, 9870712221/9833993154 
04 ि�वकृत सद�य तुळशीराम िव�ल चौधरी, 9322002261 
05 ि�वकृत सद�य पंकज सभुाष पाटील, 9323841010 
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अंबरनाथ नगरप�रषद, अंबरनाथ 

नसैिग�क आप�ी िनवारण सिमती 2020 

अ.�. नाव पदनाम 

1 �ीम. मिनषा अरिवंद वाळेकर नगरा�य�ा अ�य� 

2 �ी. �ीधर पाटणकर म�ुयािधकारी सद�य सिचव 

3 �ी. अ�दलु गलुामपीरशखे उपनगरा�य� सद�य 

4 �ी. संजय ना. धमुाळ (पि�म िवभाग) व�र� पोिलस िन�र�क सद�य 

5 �ी. पी. एम. ब�गा (पुव� िवभाग) व�र� पोिलस िन�र�क सद�य 

6 �ी. राजेश तडवी नोडल ऑिफसर सद�य 

7 �ी. राज�� हलेे नगररचनाकार सद�य 

8 �ी. अशोक पाटील नगर अिभयंता सद�य 

9 �ी. भागवत सोनोने अि�नशमन अिधकारी सद�य 
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अंबरनाथ नगरप�रषद, अंबरनाथ 

अ.�. खा�याचे नाव खाते�मुखाचे नाव मोबाईल नंबर 

01 म�ुयािधकारी �ी. �ीधर पाटणकर  9322142857 
02 अित�र� म�ुयािधकारी डॉ. धीरज च�हाण 9665333470 
03 उप म�ुयािधकारी �ी. अिमत अिहरे 9702522181 
04 सामा�य �शासन िवभाग                                                                                                                             �ी. वषा� बांगर 8828522785 
05 आ�थापना िवभाग �ी. गजानन घरत 9869058985 
06 लेखा / प�र�ण �ी. िकरण तांबारे 9823105564 
07 संगणक क� �ी. ओमकार दतुैले 8308807566 
08 नगररचना िवभाग �ी. राज�� हलेे 8888776263 
09 घरप�ी िवभाग �ी. नर�� सं�ये 8308807542 
10 भांडार/ वाचनालय/ िब�ड�ग मॅनेजर �ी. सिचन गायकवाड 8805661536 
11 बांधकाम िवभाग �ी. अशोक पाटील 9975402838 
12 पाणी परुवठा िवभाग �ी. िनितन अनगळ 9890639677 
13 िश�ण मंडळ �ी. गजानन मंदाडे 9158150448 
14 िव�ुत िवभाग �ीम. �नेहल पाटील  8308807577 
15 मिहला, बालक�याण सिमती �ीम. ि�यंका गांगडु� 9082116047 
16 आरो�य िवभाग �ी. सुरेश पाटील 8308807561 
17 ज�म – म�ृयु िवभाग �ीम. अिनता प ै 9969034249 
18 अि�नशमन दल �ी. भागवत सोनोने 8308807576 
19 जनगणना िवभाग �ी. अमोल मानकर 8308807580 
20 रा�ीय नागरी उपिजिवका अिभयान �ी. पंकज खोत 7588637822 
21 बाजार िवभाग �ी. समाधान घटुुकडे  8898420092 
22 िवधी िवभाग �ी. भपूेश रजोकूलो 9221128690 
23 वाहतूक िवभाग �ी. �नेहा वंजारी 8369673175 
24 सरु�ा िवभाग �ी. िकशोर धमुाळ 9860103745 
25 �क�प िवभाग �ी. राज�� हावळ 8976446416 
26 �क�प िवभाग, शाखा अिभयंता �ी. िनितन अनगळ 9890639677 
27 शहर अिभयंता �ी. अशोक पाटील 9975402838 
28 बांधकाम, उप. अिभयंता �ी. राजेश तडवी 8308807553 
29 बांधकाम, क. अिभयंता �ी. िवशाल राठोड 8308807556 
30 बांधकाम, सब ओ�हरिसअर �ी. िवनोद राठोड 8308807552 
31 पाणी परुवठा अिभयंता �ी. सुिनलकुमार जाधव 8308807554 
32 उ�ान िवभाग �ी. �मोद परमार 8308807485 
33 �धानमं�ी आवास योजना �ी. अशोक पाटील 9975402838 
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अितव�ृीत पाणी गटारे, नाल ेतुंब�यास करावयाच ेसंपक�  

नाव पदनाम संपक�  

�ी. सहुास सावंत आरो�य िन�र�क 8308807566 

�ी. िवनीत पाटोळे आरो�य िन�र�क 8308807564 

�ी. संिदप खोज े आरो�य िन�र�क 8308807562 

�ी. संभाष साळंुख े आरो�य िन�र�क 8378981966 

�ी. पुंडिलक शकेटे आरो�य िन�र�क 8308105553 
�ी. िवलास भोपी आरो�य िनरी�क 9850286928 

   

अंबरनाथ रे�व े�टशेन ऑिफसर संपक�  �. 

 

नाव संपक�  

�ी. �ही. एल. वानखेडे, �टेशन मॅनेजर, अंबरनाथ रे�वे �टे. 9004410978 

               

दूर�वनी �. - 0251-6763322 / 2602364 
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अंबरनाथ मधील प�कारांची यादी (दूर�वनी �मांकासह) 

 

 

 

 

 

 

 

अ.�. प�काराचे नाव वृ�प� मोबाईल �. 

1 �ी. दवेदास सॅमसन नवकाळ/ नवश�� 9322718528 

2 �ी. राज�� सयु�वंशी अंबरनाथ टाई�स 9322833315 

3 �ी. िगरीष ि�वेदी 
सकाळ, आह�ती, सि�म�, त�ण भारत 
(संवाद) 

9850157088 

4 �ी. कमर काझी  नवभारत 9890293957 

5 �ी. युसुफ शखे उ�हास िवकास  9850196708 

6 �ी. िसझर लॉरे�स द.ै सागर 9021362993 

7 �ी. िवजय पंचमुख पु�यनगरी, मुंबई चौफेर, वाता�हर 9819873060 

8 �ी. तनवीर शखे ठाण ेइटंरनशॅनल 9890511467 

9 �ी. राजेश जगताप महारा�� टाई�स, द.ै पढुारी 9890386769 

10 �ी. पंकज पाटील लोकमत 9323841010 

11 �ी. महशे मोरे लोकमत फोटो�ाफर 9324823552 

12 �ी. �ीकांत खाडे सामना, ठाण ेवैभव 9623588891 

13 �ी. उ�मान शहा 3 डी �युज 7387194499 

14 �ी. गलुाबराव करंजुले पाटील �याय दरबार 9422661111 
15 �ी. चं�शेखर भयूार झी चोवीस तास 9323500415 
16 �ी. वामन एकनाथ उगले सा. �ाईम बातमी ठाण े 9850251569 
17 �ी. पांडुरंग रानडे अंबरनाथ जनमत 8080729732 
18 �ी. संजय राजग�ु मुंबई ल��ीप 8830825061 
19 �ी. श�ु�न उमप व�ृांत िज�हा 744775450 
20 �ी. अिजं�य अिजत �हा�े िवधान प�रवार 9860165561 

21 �ी. िकरण सासे डी. जी. �युज / �टार मराठी 9819873060 
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वाहन िवभाग 

 

अ.�. काय�भार नाव दुर�वनी �मांक 

1 � वाहन िवभाग �मुख �ी. �नेहा वंजारी 8369673175 

2 �. िलपीक �ी. िनलेश कोयते 9881419419 

3 ��ेचर बॉय 01 7756940609 

 

नगरप�रषद�ेया वाहनांची मािहती 

 

अ.�. वाहनांचे नाव वाहन �मांक दुर�वनी �मांक 

1 शववािहका     �.एम.एच.03/ एएच -6018 8888121037 

2 अि�नशमन वाहन �.एम.एच.05/ एन -81 0251/2682400/101 

3 अि�नशमन टँकर �.एम.एच.05/ एन -73 0251/2682400/101 

4 पाणी टँकर (बंद) �.एम.एच.05/ 1732 9594962822 

5 मा. म�ुयािधकारी वाहन �.एम.एच.05/ सीएम-8415 0251/2682353 

6 मा. नगरा�य� वाहन �.एम.एच.05/ सीएम-8414 0251/2682353 

 

अि�नशमन िवभाग 
 

1 अि�नशमन वाहन �. एम.एच.05/एन-81 

2 अि�नशमन टँकर �. एम.एच.05/एन-73 

3 दरु�वनी �मांक 0251/2682400/101 

4 अि�नशमन अिधकारी 01 

5 �. िलड�ग फायरमन 06 

6 फायरमन 03 

7 सहा�यक फायरमन 03 

8 सहा�यक कम�चारी 02 
9 �ा. कम. ऑपरेटर 05 
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आप�कालीन प�रि�थतीत अि�नशमन क� �ात उपल�ध असलले ेसािह�य 

अ.�. उपकरणांची नावे सं�या 

1 फायर फायटर व फायर टँकर 02 नग 

2 रे��यू बोटी (फायबर) 01 नग + 01 कयास = 02 

3 लाईफ जॅकेट 10 नग 

4 लाईफबॉय र�ग टाईप 10 नग 

5 बादली लाल रंगा�या 10 नग 

6 पहार  05 नग 

7 िटकाव 05 नग 

8 फावडे 05 नग 

9 कु�हाडी 05 नग 

10 लोखंडी पंजे 05 नग 

11 फ�टेड बॉ�स  02 नग 

12 कोयते 10 नग 

13 वॉटर Co2 फायर ए��ट��यशुर 05 नग 

14 ��का इ�फलेटेबल लाईट  
(इले��ीक टॉवर जनरेटरसह) 

01 नग 

15 वॉटरिम�ड हाय�ेशर फायर ए��ट��युशर  01 नग 

16 ईले��ीक वडुकटर मिशन 03 नग 

17 जनरेटर 01 नग 

18 टॉच� 04 नग 

19 ��ेचर 01 नग 

20 बी.ए.सेट 02 नग 

21 फायर �लँकेट 05 नग 

22 वायरलेस संच 01 नग 

23 रबर बोट 2 नग 
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आप�कालीन �यव�थतेील पोहणारे कम�चारी 
 

अ.�. पोह�या�याचे नाव पदनाम प�ा  संपक�  �मांक 

1 �ी. एल. जी. भांगरे �. िल. फा. अि�नशमन िवभाग 9284633370 
2 �ी. आर. वाय. गवळी �. िल. फा. अि�नशमन िवभाग 9561051170 

3 �ी. डी. एस. बोरस े �. िल. फा. अि�नशमन िवभाग 8793624067 

4 �ी. आर. डी. कोळी �. िल. फा. अि�नशमन िवभाग 8308807582 

5 �ी. एम. एच. पटेल �ा. कम. ऑप. अि�नशमन िवभाग 9422685690 

6 �ी. जे. जे. गायकर फायरमन अि�नशमन िवभाग 9503411481 

7 �ी. �काश फराड सहा. फायरमन अि�नशमन िवभाग 7798787983 

8 �ी. दाजीराम पाटील स. कम�चारी अि�नशमन िवभाग 9860984963 

9 �ी. राज�� पवार स. कम�चारी अि�नशमन िवभाग 9850531581 

11 �ी. अशोक ध�डे �ा. कम. ऑप. अि�नशमन िवभाग 8855802067 

10 �ी. जािलंदर बन �ा. कम. ऑप. अि�नशमन िवभाग 8007372470 

12 �ी. राम गायकवाड अ�य अ�य 9552488070 
 

क�च ेव प�के लहान मोठया ना�यांची यादी (प) िवभाग 
 

अ.�. ना�यांचे नाव 

1 �रलायंस रेसीड�सी ते िशव मंिदर �ीज �या पढेु ते एएमपी गेट पुव� 
2 सोमे�र मंिदर, फाम�गं सोसायटी, �मशानभमूी पवु� 
3 �मशानभमुी ते गोिवंद पुला�या पढेु ते िभडेवाडी पुव� 
4 बी- केबीन रोड लाईन नाला ते हनमुान मंदीर पुव� 
5 िव�को कंपनी ते �वामी नगर �या पुढे वडोल गाव नाला एसटीपी पि�म 
6 मो�रवली एमआयडीसी ते िव�को कंपनी म�ुय नाला 
7 नेताजी माक� ट मैदान ते िव�को म�ुय कंपनी नाला पि�म 
8 िशव नगर ते केमीि�वप पि�म 
9 काँ�ेस भवन ते महा�मा गांधी िव�ालया पढेु ते �वामी नगर म�ुगन मंिदर नाला पि�म 
10 मेथोिड�ट चच� ते काँ�ेस भवन 
11 �वामी नगर नाला रे�वे �लॅटफॉम� नं. 1 जवळ �या पुढे म�ुगन मंिदर पि�म 
12 पालेगाव शाळा, �माशनभमूी पूव� 
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धरणांची नाव े
 

अ. � . धरणाचे नाव  अिधका�याचे नाव संपक�  �. 

1 िचखलोली धरण �ी. पी. एम. मं�ा (इिंजिनयर) 9869786151 
2 

बारवी धरण 
�ीम. �जीत भारती 
(उपअिभयंता) 

8108119186 / 
0251-2668094 

3 बॅरेज धरण �ी. सलगर 9075370544 
4 जी. आय. पी. टँक 

 

 

13 कानसई गाव इनर नाला आिण क��ह�ट पुव� 
14 बारकूपाडा द� मंिदर ते कुसमु बंगला पवु� 

15 गजराज एमआयडीसी िब�ड�ग मोतीराम पाक�  ते रे�व ेक��ह�ट पवु� 

16 तेलंग ेहाईट समोरील नाला ते दलाल �लॉट मो�रवली पाडा पवू� 

17 िचखलोली पाडा रे�च ेलाईन नाला पवु� 

18 मोतीराम �ाईड �ीन िसटी नाला पुव� 

19 ठाकूरपाडा समाज मंिदर ते िम�ा हाऊस क��ह�ट बुवापाडा पि�म 

20 बुवापाडा�या माग ेभोर िव�ालय �या पुढे ते टॉयलेट पि�म 

21 गाय�ी मेडीकल �या समोर मो�रवली गाड�न ते मो�रवली �कूल ते गोडबोलं कंपनी ते के. टी. 
कंपनी पि�म 

22 डॉ. कुरेशी हॉि�पटल ते मो�रवली मैदान कॉन�र पि�म 

23 शोभा श�ेी हाऊस ते तेज नारायण बाबा बावडी, बुवापाडा पि�म 

24 क�याण बदलापरु रोड �डजॉयिनंग नाला पि�म 

25 जनुा भ�डीपाडा आयटीआय कॉलेज ते मध ुको�ह ेहाऊस वडोलगाव पि�म 

26 जावसई िडफे�स कॉलनी, फुलेनगर म�ुय नाला पि�म 

27 के. बी. रोड क��ह�ट 
1) बाप ूगॅरेज 
2) आि�नी हाऊस�ग सोसायटी 
3) िबग िसनेमा 
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नगरप�रषद �े�ातील पाणी तुंब�याची िठकाण े

अ.�. िठकाण सुरि�त िठकाण 

1 गांधी नगर नगरप�रषद काया�लय 
2 िस�दाथ� नगर नगरप�रषद काया�लय 
3 भगतिसंग नगर महा�मा गांधी िव�ालय 
4 िशव माक� ट महा�मा गांधी िव�ालय 
5 बांगडी ग�ली  महा�मा गांधी िव�ालय 
6 पोलीस लाईन व �या मागील भाग महा�मा गांधी िव�ालय 
7 बी केबीन जवळील व�ती �ाथिमक शाळा वडवली 
8 िभडेवाडह  �ाथिमक शाळा वडवली 
9 संजयनगर व नेताजी माक� ट इ. बह�भािषक शाळा खुंटवली 
10 बालाजीनगर बह�भािषक शाळा खुंटवली 
11 मोरीवली गावातील झोपडप�ी  मोरीवली मा�यिमक शाळा 
12 िभम नगर �ाथिमक शाळा वडवली 

 

पाणी परुवठा िवभाग 

अ.�. िवभागाचे नाव संपक�  �मांक 

1 महारा�� जीवन �ािधकरण अंबरनाथ 
1) �ी. राज�� िशंद ेए�झी�युटी�ह इिंजनीयस� 
2) कु. करनाळे उप अिभयंता 

0251-2601248 
8369688425 
7038307297 

 

पाणी टँकर उपल�धता 

अ.�. नाव प�ा दुर�वनी �मांक 

1 िशवकला वॉटर स�लाय अंबरनाथ 9320055999 
2 कृ�णा वॉटर स�लाय अंबरनाथ 9822408000 
3 पाटील वॉटर स�लाय कोहोजगांव, अंबरनाथ 986059110 / 8080778070 

 

अंबरनाथ शहरामधील सप� िम� 

अ.�. नाव संपक�  �मांक 

1 �ी. �वि�नल  8237770127 
2 �ी. सागर िशंद े 8149067981 
3 �ी. संतोष मरुलीधर इगंळे 8624954475/8983390208 
6 �ी. उदय 9209161203 
7 �ी. भरत  7391826500 
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खालील �माण ेऔषध ेछाया ��णालयाम�य ेउपल�ध आहेत. 
No. Particular Quantity 

1 Tab Paracetamol 70,750 
2 Tab C.P.M. 4mg 1,11,135 
3 Tab Metronidazole 400 mg 320 
4 Tab Amoxycillin kid 125 mg 18,200 
5 Tab Ciprofloxacin 500 mg 15,000 
6 Tab Diclofenac + Para 6500 
7 Tab Dicyclomine + para 15,000 
8 Tab Erythromycin + 250 mg 10,000 
9 Tab Ranitidine 150 mg 40,800 

10 Cab.Amoxyillin 500m 13,000 
11 Cab B-Complex 3400 
12 Cap Teracycline 250 mg 24,600 
13 Syp Paracefamol 2535 
14 O.R.S. Powder NUHM Stock येणार आह.े 
15 Inj. Aavil 95 Amp. 
16 Inj. A.S.V. 28 Vial. 
17 Inj.A.R.V. 30 Vial. 
18 Inj. B-Complex 37 Vial. 
19 Inj. Ceftriaxone 250 mg 150 Vial. 
20 Inj. Ceftriaxone 500 mg 200 Vial. 
21 Inj. Ceftriaxone 1 mg 1500 Vial. 
22 Inj. Cyclopam  44 Vial. 
23 I.V. Dextrose 25% 56 bt. 
24 Inj. Deriphylline 130 
25 Inj.Dexamethazone 350 
26 Inj. Dicofenac sodium 4990 Amp. 
27 Inj. Febrinil 30 Vial 
28 Inj. Gentamycin  252Vial 
29 Inj. Lignocaine 16 Vial 
30 Inj. Methergin 245 Amp. 
31 Inj. 130 Amp. 
32 Inj. 360 Amp. 
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33 Inj. 72 Amp. 
34 Inj. 2460 
35 I.V. Dextrose 5% 799 bt. 
36 I.V. D.N.S. 425 bt. 
37 I.V. Metronidazole 500 bt. 
38 I.V. Ringer Lactate 823 bt. 
39 I.V. Isolyte - M 150 bt. 
40 I.V. Isolyte - P 250 bt. 

 

अंबरनाथ नगरप�रषद ��ेातील �मखु दवाखान े/ डॉ�टर 

अ. �. ��णालयाचे नाव व प�ा डॉ. चे नाव बेडची 
सं�या 

1 बी. जी. छाया ��णालय अंबरनाथ प. डॉ. शशीकांत डोळे 
9588685566 

65 

2 अ�य हॉ�पीटल, कानसई रोड, रे�व े�टेशन समोर 
अंबरनाथ पू. 

डॉ. िदपक होनाळे 
0251-2606446 

15 

3 �भा ��णालय, अंबरनाथ पू. बस �टॉप समोर डॉ. च�हाण 
9320424663 

07 

4 मरुलीधर नस�गं होम, अंबरनाथ पू. डॉ. �मोद िभसे 15 
5 उमा कान, नाक, घसा ��णालय, �लॉट नं. 25, 

NIIT  �या समोर अंबरनाथ पू. 
डॉ. �शांत गायकवाड 06 

6 संजीवनी हॉ�पीटल, �लॉट नं. 40, सयु�दय को. 
ऑप. हौ. सोसायटी, अंबरनाथ पू. 

डॉ. हमंेत िचटणीस 
0251-2603243 

15 

7 आिद�य नस�गं होम, �टे. िवभाग, अंबरनाथ पू. 
�लॉट नं. 27, गजानन महाराज मंिदर जवळ, 
कानसई िवभाग 

डॉ. िवजय िचल े
0251-2604487 

20 

8 ��ी हॉ�पीटल, िशवाजी पथ, अंबरनाथ पू. डॉ. भारती राघव�� 
0251-2605615 

 

9 गणपती ने�ालय, अंबरनाथ पू. डॉ. राह�ल चौधरी  
10 नवरे हॉ�पीटल, �टे. िवभाग पू. डॉ. शशांक नवरे 10 
11 उषा निस�ग होम (पिवन) िशवमंिदर रोड प.ू डॉ. उषा लािसया/हरीष 

0251-60322135 
12 

12 शोभा निस�ग होम, वे�फेअर स�टरजवळ, िशवमंिदर 
रोड, अंबरनाथ पू. 

डॉ. सिुनल कवठे 15 
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महारा�� शासन अख�यारीत असलले ेबी. जी. छाया ��णालय 

अ.� नाव पदनाम संपक�  

1 बी. जी. छाया ��णालय - 0251-2682333 

2 �ी. डॉ. शिशकांत डोळे वै�क�य अिध�क 9588685566 

                                                                                    
 
 
 
 
 

13 अि�नी हॉ�पीटल, वडवली अंबरनाथ डॉ. सिुनल माह�ेरी 
0251-603288 

25 

14 �वे�पा निस�ग होम, अंबरनाथ पू. डॉ. वसंत महाजन 
0251-2603272 

20 

15 आिशवा�द हॉ�पीटल, वडवली अंबरनाथ पू. डॉ. मनोज कंडोई 
0251-2681457 

15 

16 चेतना िच��ेन ��णालय, पनवेलकर �लाझा 
अंबरनाथ पू. 

डॉ. चेतना शहा 
0251-2605577 

12 

17 शहा लेझर ि�लिनक, आय ��णालय, अंबरनाथ पू. डॉ. सोनाली शहा 
0251-2609905 
8424054416 

06 

18 िचराग निस�ग होम, वध�मान नगर MIDC रोड 
अंबरनाथ पू. 

डॉ. यगंुधरा रणिदवे 12 

19 िसटी ��णालय अंबरनाथ पू. डॉ. िचल े
0251-260428 

50 

20 चौधरी ��णालय, कानसई अंबरनाथ पू. डॉ. अशोक चौधरी 
0251-2611281 

20 

21 उषा निस�ग होम कानसई अंबरनाथ पू. डॉ. हरीश लापिसया 
0251-2602135 

20 

22 �थमेश मॅटन� हॉ�पीटल अंबरनाथ पू. डॉ. शोभा धतु 10 
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 अंबरनाथ नगरप�रषद �े�ातील खाजगी ��णालयांची यादी 

पि�म िवभाग 

 

अ. �. ��णालयाचे नाव व प�ा डॉ. चे नाव बेडची सं�या 

1 स�ुतु हॉ�पीटल, �टेशन रोड, अंबरनाथ प. डॉ. रेवती जठार 
0251-2682114 

20 

2 आिशवा�द हॉ�पीटल, �यु कॉलनी, अंबरनाथ प. डॉ. मनोज क�डई 15 

3 ��दा हॉ�पीटल, उलन चाळ, अंबरनाथ प. डॉ. राजकरण 
ए िसंग 

20 

4 आनंद हॉ�पीटल, उलन चाळ, अंबरनाथ प. डॉ. अशोक चौधरी 20 

5 आि�नी (चॅरीटेबल) हॉ�पीटल निवन भ�डीपाडा 
अंबरनाथ प. 

डॉ.सुनील माह�ेरी 08 

6 बाबा हॉ�पीटल, बुवापाडा,अंबरनाथ प. ��ट 12 

7 सेवा ��णालय, कोहोजगाव, अंबरनाथ प. डॉ.कोलते 08 

8 आिशवा�द ��णालय, कोहोजगाव, अंबरनाथ प. डॉ.मरुलीधर 12 
 

���वािहका व शववािहका 

 

 

पोिलस ठाण,े अंबरनाथ 

  

अ.�. वाहनांचे नाव व नंबर दुर�वनी �मांक 

1 ��णवािहका एम. एच. 05-R-700 छाया ��णालय 0251-2682333 

2 शववािहका  �.एम.एच.03/ एएच -6018 2051-2682353 

अ.�. पोिलस �टेशनचे नाव दुर�वनी �मांक 

1 अंबरनाथ पोिलस �टेशन पि�म 0251-2682310 

2 िशवाजीनगर पोिलस �टेशन पुव� 0251-2607010 / 0251-2607120 
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नसैिग�क आप�ीसंबधी मह�वाच ेअिधकारी व दुर�वनी �मांक 

अ. �. नाव दुर�वनी / मोबाईल नंबर 

1 िज�हा आप�ी �यव�थापन िनयं�ण क�, ठाण े 0225381886/25371010/25301740 

2 नैसिग�क आप�ी  िनयं�ण क�  0251-2682353/2682400/101 

3 मा. म�ुयिधकारी, अंबरनाथ नगरप�रषद, अंबरनाथ 
�ी. �ीधर पाटणकर  

9322142857 / 0251-2682353 

4 अित�र� म�ुयािधकारी, अनंप, डॉ. धीरज च�हाण 9665333470 

5 उपमु�यािधकारी, अंनप, �ी. अिमत अिहरे 9702522181 

6 अि�नशमन अिधकारी, अंनप, �ी. भागवत सोनोने 8308807576 
7 वै�क�य अिधकारी, डॉ.बी.जी. छाया ��णालय, 

अंबरनाथ डॉ. परेश पाटोळे व डॉ. शभुांगी वडेकर 
9769274218/8425028592 

8 अनिधकृत बांधकाम िनयं�ण िवभाग, पदिन�दिेशत 
अिधकारी 
�ी. नर�� सं�ये, �ी. संदीप कांबळे, �ी. सिुनल गावीत 

8308807542 

9 िव�तु िवभाग, �ीम. �नेहल पाटील 8308807577 
10 पोिलस उप आयु� प�रमंडळ-4 उ�हासनगर 0251-2709000 

11 पोलीस िनयं�ण क� उ�हासनगर 0251-2705151 
12 मा. सहा. पोिलस आयु�, अंबरनाथ 0251-2682940 

13 स��ल पोिलस �टेशन (म�यवत�) 0251-2706900 

14 अंबरनाथ पोिलस �टेशन  (प) 0251-2682310,2683330 
15 िशवाजीनगर पोिलस�टेशन (प)ू 0251-2607010,2607020 

16 मा. उपिवभािगय अिधकारी 0251-2568685 

17 मा. तहिसलदार काया�लय 0251-2688000 
18 शासक�य म�यवत� ��णालय, उ�हासनगर 0251-2709432,2708730 

19 एम. एस. ई. बी. काया�. अंबरनाथ 0251-2670169, 8879627741, 
8879627155 

20 अंबरनाथ वॉटर स�लाय, काय�कारी अिभयंता 0251-2682452 
21 महारा�� जीवन �ािधकरण, बांधकाम िवभाग, 

अंबरनाथ  
0251-2602348 

 अंबरनाथ पो�ट ऑिफस 0251-2683896 
 अंबरनाथ टेलीफोन ए��च�ज 0251-2682200 
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नागरी संर�ण दल, समहु ठाण े

 

अ.�. िवभाग दुर�वनी �मांक 

1 उपिनयं�ण क� �, अंबरनाथ 
 

अंबरनाथ 0251-2684073 

2 सहा.उपिनयं�क �ीम. �नेहल 
नेहरोळे 

अंबरनाथ 9930461898 

 

नॅशनल िडझा�टर �र�पॉ�स फोस�   

             

खाजगी वाहन ेउपल�धता 

 

अ.�. वाहन मालकाचे नाव व प�ा वाहनाचा �कार दुर�वनी �मांक 

1 �ी. राज�� िशवल�ग वाळेकर,  
खुंटवली, अंबरनाथ प. 

�क, जेसीबी 9320055999 

2 �ी. �िदप पाटील, कोहोजगाव  
अंबरनाथ प. 

िजप, टँपो, �क 8806775555 

3 �ीम. सुधा नरेश गायकवाड िचंचपाडा, 
अंबरनाथ प. 

�क, जेसीबी 0251-2683290 

4 सौ. माधरुी तानाजी कांबळे जुना 
भ�डीपाडा, अंबरनाथ  

डंपर, िमनी डंपर, 
टाटा एस 

9022584365 

5 �ी. सदािशव पाटील, 
जांिभवली गांव (वाडा) 

डंपर, जेसीपी 9765986777 

 

अ.�. िवभाग दुर�वनी �मांक 

1    एन.डी.आर.एफ क��ोल �म 02114247000/8329788734 

2 एन.डी.आर.एफ दिहसर 9422317684/ 
3 एन.डी.आर.एफ �ी. नलावडे 9422315932 
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1) परू, अितव�ृी िकंवा वादळ यािवशयी बात�या रेिडवो, िट.�ही. �थािनक �शासन यां�या�ारे 
ऐका�यात व इतरांना स�ूदा सांगा�यात. 

2) आप�या प�रवारासाठी आप�कालीन िकट तयार करावी. �याम�ये पोट�बल रेिडवो, बॅटरी, 
�थमोपचाराचा बॉ�स, आव�यक औषधे, िटकाऊ व सरुि�त खा� पदाथ�, िप�याच ेपाणी, 
आगपेटी, मेणब�ी इ. 

3)  टायरटयूब, र�सी, छ�ी, बांबु�या काठया घरात ठेवा�या. 
4)  पैसे, दािगन,े मौ�यवान व�तू इ. सरुि�त ठेवा�या. 
5)  परुाची आव�यकता अस�यास आपला प�रवार व पाळीव �ाणी यांना सरुि�त िठकाणी घेवनू 

जाणे. 
6)  घर सोड�यापवु� मेन िव�ुत परुवठा खंडीत क�न गॅस कने�शन बंद कराव.े 

 

 
 
 

1) परूा�या पा�यात उत�   नये, ते धोकादायक अस ूशकते 
2) लहान मलुांना परुा�या पा�यात अथवा पा�याजवळ खेळू दवे ूनये. 
3) परुा�या पा�यात साप चाव�याची श�यता असते �हणून सतक�  असाव.े 
4) आकाशातून िवज पडताना झाडाखाली , टॉवर इ. जवळ चाल ूनये.  
5) व�तू वाहनीपासून दरू राहावे.  
6) ओली अथवा िभजलेले सािह�य वाप� नये. 

 

परु / अितव�ृीत आरो�याबाबत �यावया�या द�ता 

 
1) पाणी उकळून �यावे, ताज ेअ�न खाव,े अ�न सरुि�त झाकूण ठेवाव.े 
2) घरा�या आजबुाजचू ेसव� नाले, गटारे �व�छ ठेवावी. 
3)  अिधका काळ साठवलेले पाणी वाप� नये, रोगराई पसर�याची श�यता असत.े 
4) प�रसर रोगमू� ठेव�यासाठी औषध फवारणी, ि�लिचंग पावडर, च�ुयाचा वापर करावा.  
5) उघडयावरील पदाथ�, सडका भाजीपाला, नासके मटण, म�छी याचा आहार टाळावा.  
6) घरातील ओला / सकूा कचरा वेगवगेळा ठेवावा.  
7) इमारतीची पाणी टाक� साफ क�न झाकण ठेवाव.े 

नाग�रकांसाठी मह�वाची सूचना 
परुि�थती िकंवा अितव�ृी �यायवया�या द�ता 

परुि�थतीत �यावया�या द�ता 
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8) साचलेले पाणी उदा. फुटलेले डबे, �लाि�टक कंटेनर व टायर टयुबम�ये साचलेले पाणी न� 
कराव.े  

9) पायांना जखम अस�यास पा�यातून वा िचखलातून चाल ूनये. 
10) वय�कर �य��ना मदत करावी. 
11) साथीचा ��ण आढळयास �वरीत नगरपािलका ��णालयास कळवाव.े 
12) खोटया अफवांवर िव�ास ठेऊन घाब�न जाऊ नये. 
13) मदतीची आव�यता वाट�यास खालील दरू�वनीवर संपक�  करावा. 
    24 तास आप�कालीन िनयं�ण क� : (0251-2682400/101) 

 
आग लाग�यास 

 

1) ता�काळ अि�नशमन दलास कळवाव.े फोन �मांक (0251-2682400 / 101) 
2) शरीरावरील कपडयांना आग लाग�यास जिमनीवर लोळून आग िवझ�याचा �य�न करा. 
3) आग लागले�या िठकाणी उभ ेन राहता गडु�या�या मदतीने (वाकून) बाहरे पडा. 
4) त�डावर ओला कपडा / �माल ठेवून धरुापासनू दरू रहा. 
5) गॅस शगेडीला आग लाग�यास रे�यूलेटर बंद करा. 
6) िसल�डरम�ये आग लाग�यास ओली गोणी / पाणी आगीवर मारा. 
7) िसल�डर �ला�ट होऊ नये यासाठी िसल�डरवर पाणी मारत रहा. 
8) ह ेसव� कर�यापवू� अि�नशमन दलाला पाचारण करा. 
9) िसलेडर िलक झा�यास बाहरे काढून मैदानात ठेवावा. 

 
 
 

1) �वयंपाक  घरात �वयपांक करताना सतुी कापडे वापरावी. 
2) रा�ी गॅस िसल�डरचे रे�यूलेटर बंद करावे.  
3) दर सहा मिह�यांनी गॅसची नळी बदलावी.  
4) �टो�ह, मेणब�ी इ. �वाला�ाही व�तू दरू ठेवा�या. 
5) लहान मलुांना �वयपांक घरात खेळू दवे ूनये. 

 
  
 

 ''भकंुपाचा ध�का बसत असताना इमारत / घरा�या आत असाल तर'' 
1) घरातील सरुि�त िठकाणी आसरा �या. उदा. टेबलाखाली, िबमखाली तुळईखाली , दरवा�या�या 

चौकटी खाली िकंवा कॉलमजवळ इ. 
2) िल�टचा वापर क� नये.  
3) दाराजवळ अथवा �वेश�ाराजवळ गद� क� नका. 

�वयंपाक घरात �यावयाची द�ता 

भकंुप 
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4) िभतंी, आरस,े फिन�चर, कंदील इ. पासनू लांब रहा.  
5) �वत: शांत रहा व इतरांना शांत राह�यास सांगा. 

 “ भकंूपानंतर काय करा ?” 
1) रेिडवो, िट�हीव�न िमळणा�या आप�ी िवषयक सुचना काळजीपूव�क ऐका व �यांच े

पालन करा. 
2) म�ुय ध��यानंतर छोटे छोटे ध�के बस ूशकतात.  
3) पाणी, गॅस, िव�ुत परुवठा इ. स�ु अस�यास �वरीत बंद करा. 
4) जर काही �य�� जमिनखाली दब�या गे�या असतील तर घटना�थळी थांबाव 

येणा�या मदतगीरांना सहकाय� करा. 

 “ घरात सप� िकंवा अ�य िवषारी व�य जीव आढळ�यास �वरीत अि�नशमन दल िकंवा   
�ाणी  िम�ास कळवा ” 
1) अस े�ाणी आढळयास �या पकड�याचा / मार�याचा �य�न क� नका.  
2) िवनाकारण �यास िडवच ूनका. 
3) परूप�रि�थती अथवा पावसाळयात घरात / प�रसरात िवषारी जीवाने दशं के�यास 

�वरीत वै�क�य उपचार वेळ न घालिवता बािधतास उपल�ध क�न दयावा. 
4) अशा �ा�यापासनू �ा�यांना सरुि�त लांब ठेवा. 
5) िवषारी जीवांपासून �वत: / कुटंुबाला सरुि�त ठेवणकेरीता आजुबाजूचा प�रसर 

�व�छ व गवत / झाड झुडपे िवरिहत ठेवावा. 
 
 

                       
 
पा�यामुळे होणारे आजार :- 

1)  टाइफाईड :- 
ल�णे :- तापाचा पारा कमी जा�त होणे, पोटात वात येणे, जलुाब लागणे, सतत सात िदवस 
राहण,े अश�पणा येण े
तपासणी :- 
काळजी :- पाणी उकळून िपणे, उघडयावरील क�च ेिकंवा अध�वट िशजलेले पदाथ� खाऊ नये, 
माशा पदाथ� खाऊ नये. (कारण माशा टाईफाईडच ेिवषाण ूपसरिवतात) 
 

2) कावीळ :- 
ल�णे :- ताप येणे, पोटात दखुण े(िवशेषत: पोटा�या उज�या बाजलूा) उलटया होणे अश�पणा                       
          वाटण,े जा�त झोप येणे. 
तपासणी :- लघवी तपासणे, र� तपासण.े 
काळजी :- पाणी उकळून िपणे, उघडयावरील क�च ेिकंवा अध�वट िशजलेले पदाथ� खाऊ नये. 
 

पावसाळयात होणारे आजार 
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3) गॅ��ो :-  
ल�णे :- उलटया होण,े जुलाब, अश�पणा, ताप येण.े 
काळजी :- पाणी उकळून िपणे, उघडयावरील क�च ेिकंवा अध�वट िशजलेले पदाथ� खाऊ नये. 
 

4) कॉलरा :- (पटक�) 
    ल�णे :- उलटया, ताप येणे, पोटात दखुण,े अश�पणा येणे, जलुाब होणे 

काळजी :- पाणी उकळून िपणे, उघडयावरील क�च ेिकंवा अध�वट िशजलेले पदाथ� खाऊ नये. 
 

-: डासांमुळे होणारे आजार :- 
     1) मले�रया - (िहवताप) 
           ल�णे :- थंडी वाजनू ताप येणे, अश�पणा जाणवणे, पोटात दखुण ेिकंवा वात येण े
           तपासणी :- घराजवळ पाणी वाह�न न दणेे, गटार असेल तर ते झाकण,े आजबूाजलूा �व�छता           

              ठेवण,े म�छरदाणीचा उपयोग करणे, घरात म�छरदाणीचा उपयोग करणे. 
 

      2) ड��यू :-   
 ल�णे :- ताप, अश�पणा येण,े अंतग�त र��ाव होण.े 

 

 


