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प्रकल्पाचा सारांश 

िैलशष्ट्ये तपशीि 

प्रस्तालित प्रकल्प  “एसआरए योजने अंतर्सत प्रस्तालित लनिासी प्रकल्प” 

स्थळ 
भूखंड न.भू.क्र. बी-908, बी-909, बी-910. बी-911 (पै.),  

माऊंट मेरी, बांद्रा पलिम, म ंबई, महाराष्ट्र  

एकूण भूखंडाचे के्षत्रफळ 15,205.60  चौ. मी. 

प्रस्तालित एफ.एस.आय. 

के्षत्रफळ 
36,198.07  चौ. मी. 

बांधकामाचे के्षत्रफळ 83,840.62 चौ. मी. 

प्रकल्पाचा खचस अंदाजे रू. 460 करोड 

एकूण भाडेकरंची 

संख्या 

विक्री : 68 

पुनिवसन : 581 

एकूण भोर्िटादार 3245   

पाण्याची एकूण 

आिश्यकता 
425 केएलडी 

लसिेज लनलमसती 382  केएलडी 

लसिेज प्रलक्रया 1 विक्री एसटीपी:  40 केएलडी; 1 पुनिवसन एसटीपी:  330 केएलडी 

घनकचरा लनलमसती 
 

1.5 टीपीडी 

पालकिं र्च्या जार्ा 369 
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प्रकल्पाचे िणसन 

प्रस्तावित एस.आर.ए. प्रकल्पाची मेससस हबटाऊन लिलमटेड यांनी पररकल्पल्पत केलेली आहे. त्याचे स्थळ 

बी-908, बी-909, बी-910, बी-911 (पै.), माऊंट मेरी, बांद्रा पविम, मंुबई, महाराष्ट्र  या विकाणी आहे. 1998 

साली मंजूर करण्यात आलेल्या सीझेडएमपी नुसार प्रस्तावित प्रकल्प सीआरझेड-2 मधे्य येतो. 

भूखंडाचे के्षत्रफळ  15,205.60 चौ.मी. इतके आहे. 

एकूण बांधकामाचे के्षत्रफळ 83,840.62 चौ.मी. इतके आहे. 

मेससस हबटाऊन लिलमडेट एक नामांवकत कंपनी असून ती जवमनीचा विकास ि बांधकाम करण्याच्या 

के्षत्रात दीर्व अनुभिी ि यशस्वी कंपनी म्हणून ओळखली जाते. कंपनीचे नोदंणीकृत कायावलय हबटाऊन 

वसझन्स, न.भू.क्र. 469-ए, जैन मंवदराच्या समोर, आर.के. चेंबूरकर मार्व, चेंबूर (पूिव), मंुबई – 400 071 येथे 

आहे.  

मंुबई शहराची सामावजक, आवथवक ि एकूणच सिाांवर्ण भरभराट करण्याचा हेतू मनात बाळरू्न वतच्या 

र्वलच्छ िस्त्ांचे पुनिवसन विकास आराखड्यानुसार करून त्यांचा विकास करण्याची कल्पना ि योजना 

मेससस हबटाऊन लिलमटेड यांनी आखलेली आहे. त्यामुळे मंुबई एक र्वलच्छ िस्ती मुक्त आंतरराष्ट्र ीय 

शहर होण्याचे स्वप्न साकार होईल. प्रस्तावित एस.आर.ए. प्रकल्पात 3 पुनिवसन इमारती ि विक्रीच्या वनिासी 

इमारतीचंा समािेश आहे.  
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पयाविरण सेटीरं् खालील टेबल 1 मधे्य वदले आहे. 

टेबि 1 – प्रस्तालित प्रकल्पाचे पयासिरण सेटीरं् 

अ. 

क्र. 

िैलशष्ट्ये तपशीि 

1 अक्षांश 19°07’46.61”N 

2 रेखांश 72°49’27.29”E 

3 साईटची सद्यःल्पस्थती  पूिी झोपडपट्टी व्यापलेली जमीन होती. काही 

झोपडपट्टी जमीनदोस्त केल्या आहेत. 

 

4 जिळचा रस्ता माउंट मेरी रोड(200 m.) 

5 जिळचे रेले्व स्थानक िांदे्र रेले्व से्टशन(1.5 km) 

6 जिळचा विमानतळ छत्रपती वशिाजी आंतरराष्ट्र ीय विमानतळ (14 

km वकमी) 

7 टेकड्या / दऱ्या काही नाही 

8 15 वकमी च्या आतील जैि संिेदनवशल पररके्षत्र काही नाही 

9 ऐवतहावसक / पुराताल्पिक स्थळे 5 वकमी वत्रजे्यच्या आत काही नाही 

10 जिळपासचे संरक्षण ि इतर आस्थापने 5 वकमी वत्रजे्यचा आत काही नाही 

11 उद्योर् / औद्योवर्क के्षत्र 5 वकमी वत्रजे्यचा आत काही नाही 

12 भूकंप प्रिण के्षत्र झोन - 3 

 

टेबि 2 – इमारतीचा तपशीि 

इमारत इमारतीची रचना 

प निससन इमारत 1 तळ + 22 

प निससन इमारत 2 ए  तळ + 22 

प निससन इमारत 2 बी तळ + 20 

प निससन इमारत 3 तळ + 22 

लिक्री इमारत ए  पी + लॉबी + 15 मजले 

लिक्री इमारत बी बे + तळ + पोडीयम 1 ते 6 + 13 मजले 
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आकृती 1 : रू्र्ि प्रलतमा 

 

आकृती 2 : स्थळदशसक नकाशा 

MOUNT MARY
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आकृती 3 : साईटचे छायालचत्र 

 

आकृती 4 : साईटचे छायालचत्र 
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आकृती 5 : लिकास आराखडा 
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आकृती 6 : लिकास आराखड्यािरीि शेरे 
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आकृती 7 : लिकास आराखडा 
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आकृती 8 : लिकास आराखड्यािरीि शेरा 

 

आकृती 9 : आरएि िरीि शेरा 
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आकृती 10 : प्रस्तालित आराखडा 

 

 

टेबि 3 – सदलनकांचा तपशीि  

इमारत क्र. प्रकार 
लनिा

सी 

प निससन इमारत 1 तळ + 22 

581 
प निससन इमारत 2 ए  तळ + 22 

प निससन इमारत 2 बी तळ + 20 

प निससन इमारत 3 तळ + 22 

लिक्री इमारत ए  पो + लॉबी + 15 फॅ्लट्स 

68 
लिक्री इमारत बी बे. + तळ + पोडीयम 1 ते 6 + 13 

फॅ्लट्स 

एकूण  649 
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टेबि 4 – के्षत्रफळाचे लनिेदन  

अ. क्र. के्षत्रफळाचे लनिेदन चौ. मी. 

1 भूखंडाचे एकूण के्षत्रफळ 15205.60 

2 िजािट   

a रोड सेटबॅक 1682.88 

b वसिरेज प्रवक्रया प्लान्ट 145.85 

c बर्ीचासािी आरक्षण 4681.90 

3 एकूण िजािट 6510.63 

4 भूखंडाचे नक्त के्षत्रफळ 8694.97 

5 अवतररक्त   

a रोड सेटबॅक 1682.88 

b वसिरेज प्रवक्रया प्लान्ट 145.85 

c बर्ीचासािी आरक्षण 4681.90 

6 एकूण 6510.63 

7 

एफ.एस.आय. िापरासािी भूखंडाचे एकूण 

के्षत्रफळ  

( 4+6) 

15205.60 

8 मंजूरीत एफ.एस.आय. 2.33 

9 संपूणव योजनेसािी मंजूरीत बी.यू.ए. 35449.81 

10 पुनिवसन बी.यू.ए. 16743.38 

11 पुनिवसन र्टक 20784.92 

12 पुनिवसन ि विक्री मधील प्रमाण  0.90 

13 डीसीआर 33(10) प्रमाणे विक्री र्टक 18706.43 

14 ल्पस्थतीजन्य विक्रीचा बी.यू.ए. 18706.43 

 

प्रकल्पाची आिश्यकता ि महत्व 

र्वलच्छ िस्ती बदलून आंतरराष्ट्र ीय ि आधुवनक जार्वतक मानकांप्रमाणे वनयोजनबद्ध विकास करण्यासािी 

प्रकल्पाची आिश्यकता आहे. 

या प्रकल्पामुळे र्वलच्छ िस्तीचे वनमुवलन होऊन रृ्हवनमावण के्षत्राचा विकास केल्यामुळे रृ्हवनमावण बाजारात 

नक्कीच भरभराट होईल. जर लोकांचा सामावजक महि आवण बृहद स्वारस्याचा कल पुढे चालू राहीला तर 

या प्रसु्तत प्रकल्पासारखे आणखीन प्रकल्प राबिण्यासािी प्रोत्साहन वमळू शकेल. 
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या व्यवतररक्त प्रसु्तत वनयोवजत प्रकल्पामुळे पयाविरणािर काहीएक विपररत पररणाम न होता वकंिा 

नार्ररकांच्या पायाभूत सुविधांिर कोणताही अनुवचत पररणाम न होता बरेच आवथवक ि सामावजक फायदे 

वमळू शकतील. 

शहरांचा विकास करणे ि आसरा देणे इ. कामे भारतातील राज्यांच्या अखत्यारीत येतात ि त्याबद्दल 

िरिाियाची धोरणे, वदशावनदेश आवण त्यातील सुविधाकारकांची भूवमका इ. बाबी िरिण्याचे काम मुख्यतः 

भारत सरकार करते. 

विकास कराियासािी जवमनीची असलेली कमतरता, र्रे बांधण्यासािी होत असलेला अपुरा अथवपुरििा, 

वकफायतशीर र्रांचे बांधकाम करण्यातील तंत्रज्ञानाची कमी ि अनवधकृत, बेकायदेशीर झोपड्यांची 

बांधकाम इ. मुळे झोपड्या ि जुन्या संरचना काढून नर्रांचे नुतनीकरण करून ि त्यांना पुनजीवित ि 

निसंवजिनी देऊन र्रांच्या समस्या पयाविरणाचा मान राखून करणे आज काळाची र्रज आहे. मानिी 

िस्तीस्थानांच्या बाबत राष्ट्र ीय अजेंड्याची अंमलबजािणी करण्यासािी रृ्हवनमावण के्षत्रात खाजर्ी 

सहभार्ाला उते्तजन देण्यात आले आहे.  

राष्ट्र ीय रृ्हवनमावण ि वनिास धोरण, 1998 मधे्य खाजर्ी के्षत्रािर सामावजक आदेश लारू् करुन त्यांना विशेष 

उते्तजनाथव आरक्षणे देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे युवनट्ना क्रॉस सबवसडाईज्ड करुन मूळ 

कबे्जदारांना परिडणारी र्रे देता येतील. जेणेकरुन ती विक्री युवनट्स बरोबर वमळून समाजात त्यांचे 

एकीकरण होऊ शकेल. 

अथवव्यिस्थेचे आरोग्य कसे आहे याचा मुख्य वनदेशांक देशातील रृ्हवनमावण ि बांधकाम के्षत्राच्या 

आरोग्यािरून िरिण्यात येतो. हा भार् र्रीबांना मोठ्या प्रमाणात रोजर्ार उपलब्ध करुन देतो. सध्या 

मोडकळीस आलेल्या अिस्थेतील इमारतीत दयनीय अिस्थेत जीिन जर्णाऱ्या विकासकांना या वनयोवजत 

प्रकल्पामुळे राहण्यासािी आधुवनक वनिासस्थाने वमळतील, त्यांचे जीिनमान, आरोग्य सुधारेल, स्वच्छ 

िातािरणात राहता येईल. त्यांच्या जुन्या र्रांचे सदर योजनेच्या माध्यमातून पुनविवकास केल्यावशिाय ही बाब 

शक्य होणार नाही. त्यासािी जवमनीचा विकास करण्यासािी ि र्रांचे बांधकाम करण्यासािी सािवजवनक-

खाजर्ी असा संयुक्त उद्यम राबिणे क्रमप्राप्त होते. या बाबत सुविधाकारांच्या बऱ्याच यशस्वी कथांची 

उदाहरणे उपलब्ध आहेत. 
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पायाभूत स लिधा 

पूिी साईट फक्त र्वलच्छ िस्तीने व्यापलेली होती.  झोपडपट्टी पुनिवसन योजनेतून 3 पुनिवसन इमारती ि 2 

विंर् असलेली 1 विक्री र्टकाची इमारत प्रस्तावित केलेली आहे.  

पायाभूत स लिधांची मार्णी 

के्षत्राचे सौदंयव िाढिण्यासािी विकासकाने समाजकल्याण कें द्र ि बालिाडी बांधण्याचा प्रस्ताि वदला आहे. 

 

स्थळाचा तपशीि: 

प्रस्तावित एस.आर.ए. प्रकल्पाचे स्थळ न.भू.क्र. बी-908, बी-909, बी-910, बी-911 (पै.), माऊंट मेरी, बांद्रा 

पविम, मंुबई, महाराष्ट्र  येथे आहे. त्याचे भौर्ोवलक अक्षांश 19°07’46.61”N    ि रेखांश 72°49’27.29”E 

असे आहेत. हे स्थळ आंतरराष्ट्र ीय विमानतळापासून सुमारे 14 वकमी अंतरािर तर बांद्रा रेले्व स्थानकापासून 

सुमारे 1.5 वकमी अंतरािर आहे.  

जमीन िापराची पद्धती: प्रस्तावित प्रकल्प हा झोपडी धारकांसािी एस.आर.ए. रृ्हवनमावण योजनेचा 

प्रस्तावित प्रकल्प आहे. प्रस्तावित जमीन ही वबर्रशेतीची जमीन आहे. प्रस्ताि वनिसस्थानांसािीचा आहे. 

त्यामुळे जवमनीच्या िापराच्या पद्धतीमधे्य काहीही बदल होणार नाही. 

प्रस्तालित पायाभूत स लिधा: 

पाण्याची आिश्यकता ि वितरण 

प्रस्तावित प्रकल्पातील आिश्यक पाण्याची व्यिस्था बृह््ंुबई महानर्रपावलकेच्या ितवमान पुरिठ्यातून 

केली जाईल. प्रस्तावित प्रकल्पासािी एकूण आिश्यक पाणीपुरििा 283 केएलडी लारे्ल असा अंदाज 

आहे. 
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टेबि 5 : पाण्याची मार्णी 

अ. क्र. तपशीि लिक्री प निससन एकूण 

1 एकूण सदवनका 68 581 649 

2 एकूण बी.डबू्ल्य.एस. युवनट्स - 

3 सोसायटीचे कायावलय - 

4 समाजकल्याण कें द्र - 

5 व्यािसावयक सदवनका - 

6 ितवमान सोयी - 

7 एकूण कबे्जदारी 340 2905 3245 

8 र्ररु्ती पाण्याची आिश्यकता (केएलडी) 31 252 283 

9 फ्लवशर्च्या पाण्याची आिश्यकता (केएलडी) 15 126 142 

10 बृ.मंु.म.पा. कडून पाण्याची आिश्यकता (केएलडी) 31 252 283 

11 लॅण्डसे्कपसािी पाण्याची आिश्यकता (केएलडी) 4 4  

12 िाहन धुलाईसािी 4 4 

13 एकूण पाण्याची आिश्यकता (केएलडी) 46 379 425 

14 एकूण वसिेज वनवमवती (केएलडी) 41 341 382 

15 एसटीपी ची एकूण क्षमता (केएलडी) 40 330 370 

16 पुनवशुद्धीकरम केलेले पाणी (केएलडी) 21 132 153 

 

FIRE WATER 

DEMAND 750 cum.

TOTAL DOMESTIC + FLUSHING 

WATER REQ. – 425 KLD.

283 KLD
MCGM Water 

Supply

FLUSHING WATER REQ. 

142 KLD.
DOMESTIC WATER REQ. 

283 KLD.

STP CAPACITY – 370 KLD

TREATED WATER –371 KLD

Landscape – 8 KLD
EXCESS WATER WILL BE UTILIZED FOR 

ROAD MEDIANS, ROAD WASHING, OTHER 

CONSTRUCTION SITES AND EXCESS WOULD 

BE DISCHARGED TO DRAIN 

1
4

2
 K

L
D

217 KLD

Car Washing 4 KLD.
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आकृती 8 : प्रकल्पासाठी जि संत िन आराखडा 

जि लितरण योजना 

बृ.मंु.म.पा. चे पाणी विकत रे्ऊन ते भूपष्ठािरील सािवजवनक साठ्यांत जमा करण्याचा प्रस्ताि आहे. 

पाणीपुरििा र्ररु्ती कारणासािी केला जात असल्यामुळे (IS: 10500) त्यािर प्रवक्रया करण्याची 

आिश्यकता नसेल ि तो िरील टाक्यात पंप करून नळांद्वारे िेर्िेर्ळ्या स्वतंत्र युवनट्स मधे्य पुरििा केला 

जाईल. डक््टस आवण शौचालयांत चालू बंद करण्यासािी आिश्यक वनयंत्रक व्हॉल्व्स लािले जातील. पाणी 

पुरिठ्यात आय.एस.आय. चे सी क्लास रॅ्ल्वव्हनाईझ लोखंडी पाईप वकंिा पीपीआर ि एचडीपीई यांचे 

एकवत्रत पाईप्स िापरले जातील. 

सांडपाण्याची लनलमसती ि त्यािरीि प्रलक्रया: 

प्रस्तावित प्रकल्पातून साफसफाईतून सांडपाणी वनवमवत होईल. इमारतीमंधून वनर्ालेल्या सांडपाण्यािर 

(382 केएलडी) एस.टी.पी. मधे्य प्रवक्रय केली जाईल. वसिेज वटर टमेंट पॅ्लन्ट पुनिवसन (330 केएलडी) ि 

विक्री (40 केएलडी) मधून वनवमवत होणाऱ्या सांडपाण्यासािी प्रस्तावित असून त्या प्रवक्रया केलेल्या पाण्याचा 

िापर लॅण्डसे्कवपंर् आवण फ्लवशंर् कररता केला जाईल.  

प्रकल्प स्थळाच्या सभोिताली ितवमान नार्री वसिेज प्रमाणी आधीपासून अल्पस्तिात असल्यामुळे त्यातील 

ितवमान वसिर लाईन्स मधे्य सांडपाण्याचा वनचरा केला जाईल. प्रकल्प जवमनीिरील वसिेज पाण्याच्या 

वनचऱ्यासािी आिश्यक परिानग्या वमळिल्या जातील. 

लिद्य त प रिठा: 

विद्युत पुरिठ्याचा स्त्रोत: ररलायन्स / टाटा 

कनेके्टड लोड: 2310 केडबू्ल्य 

कमाल लोड: 1359 केडबू्ल्य 

आपातकावलन सेिा: 

380 केव्हीए क्षमतेचा 1 डीजी सेट आपातकावलन सुविधेत बॅकअप कररता विक्री ि पुनिवसन इमारतीत 

केला जाईल. 

ऊजास लितरण: 
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प्रस्तावित प्रकल्पाच्या कमाल मार्णी मधे्य विविध र्टक ि सेिासुविधांच्या िापरात उदा. मशीनरी (वलफ्ट), 

उपकरणे (र्ररु्ती िापराची), यांचा अंदाजे लोड 2.1 एम.डबू्ल्य. येऊ शकतो. एकूण अंदाजे मार्णीपेक्षा 

१०% जास्त क्षमतेची क्षमता वदली जाईल. िरील प्रस्तावित ऊजाव मार्णीत मशीन, लाईटीरं्, सुविधा, बाहेरील 

लाईटीरं् ि कॉमन एररयातील प्रकाश व्यिस्था इ. यांचे समािेश आहे. 

अलथिंर् आलण तडीत संरक्षण 

सुरवक्षत अवथवक प्रमाली: इमारतीचं्या आिारात योग्य स्थानी मुख्य अवथांर् ग्रीड पुरण्यात येईल ि त्याच्या 

उपशाखा विभार्िार ि 1.0 से. क्षमतेनुसार प्रते्यक विकाणी पुरिल्या जातील. 

तडीत संरक्षण प्रणाली: आयएस-2309 वदशावनदेशांनुसार तडीत संरक्षण प्रणाली बसिण्यात येईल. 

इमारतीचं्या छतांिर 25 x 30 जीआय स्टर ीप लािून तडीत संरक्षण प्रणाली बसिली जाईल ि त्यांचे डाऊन 

कंडक्टर आय.एस. मानकांनुसार असलेल्या खड्ड्ांत पुरले जातील. प्रते्यक डाऊन कंडक्टर मधे्य एक टेस्ट 

वलंक ि अथव इलेक्टर ोड जोडलेला असेल. प्रते्यक अथव इलेक्टर ोडिर आयसोलेशन ि टेस्टीरं्ची सोय करून 

देण्यात येईल. 

सौयस उजास रुपांतरण प्रणािी: 

विद्युत िापर कमी करण्यासािी ि ऊजाव संिधवनासािी ऑन साईट सोलर हािेल्पसं्टर् प्रणाली लािण्याचे 

वनयोजन आहे, ते एकूण कॉमन सल्पव्हवस इलेल्पक्टर कल लोडपेक्षा अंदाजे 2.5 प्रमाणात राहील. 

िाहन पालकिं र् के्षत्र: 

ही एस.आर.ए. योजना अल्प उत्पन्न र्टातील लोकांसािी आहे. त्यामुळे वनिाश्यांच्या खाजर्ी मालकीच्या 

िाहनांसािी डीसी वनयमांपेक्षा जास्त विशेष पावकां र्ची व्यिस्था विचारात रे्तलेली नाही. विक्री र्टकासािी 

बंदीस्त कार पावकां र्ची पुरेशी व्यिस्था उपलब्ध करुन वदली जाईल. एकूण 470 पावकां र् असतील. 

अलिशमन प्रणािी: 

प्रकल्पात अविशमन प्रणालीचे विसृ्तत वनयोजन करण्यात आले आहे. ही प्रणाली बृ.मंु.म.पा. च्या अवि सुरक्षा 

विभार्ाच्या मुख्य अविशमन अवधकाऱ्यांच्या आिश्यकतांनुसार राबिण्यात येईल. अवि सुरके्षसािी सीएफो 

यांच्या तरतुदीसंािी िेर्ळी परिानर्ी वमळिण्यात येईल. काही तरतुदी ह्या जवमनीखालील पाण्याच्या टाक्या, 

ऑटोमेटेड फायर ि बूल्पसं्टर् पंप, िेट रेझर, हायडर ंट व्हॉल्व हॅण्डवलंर्, याडव हायडर ंट सँ्टण्ड पोस्ट सह, 

ल्परंकलसव, पोटेबल फायर एक्सवटंर्विशसव इ. बसिण्याच्या आहेत. स्मोक, वहट वडटेक्टसव, फायर अलामव, 
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ररफु्यज एररया, मॅनु्यअल कॉल पॉईन््टस, कंटर ोल पॅनल, पल्पिक एडर ेस प्रणाली, अलामव हूटसव या स्माटव सेिा 

राबविण्यात येतील. 

 

स लिधा: 

प्रस्तावित प्रकल्पात बालिाडी, समाजकल्याण कें द्र, सोसायटी कायावलय इ. तरतुदी डीपी विभार्ाप्रमाणे 

करण्यात येतील. 

स्टॉमस िॉटर संकिन ि लिले्हिाट: 

स्टॉमव िॉटर डर ेन यांचे बांधकाम महापावलकेच्या वनयमांनुसार केले जाईल. संपूणव भूखंडातील पािसाळ्यात 

जमा होणारे पाणी पािसाळी पाण्याच्या र्टारांत जमा केले जाईल ि ते हािेल्पसं्टर् टाक्यांत सोडले जाईल. या 

टाक्यांतील ओव्हरफ्लो महापावलकेच्या स्टॉमव िॉटर डर ेन मधे्य सोडण्यात येईल. 

रेन िॉटर हािेस्सं्टर् प्रणािी: 

रेनिॉटर हािेल्पसं्टर् मधे्य पािसाळी पाण्याचे संिधवन केले जाईल. पािसाळी पाणी हािेल्पसं्टर् प्रणालीत स्टोरेज 

टाक्या बांधून त्यात पािसाळी पाणी साििले जाईल. त्याच्यातून होणारा ओव्हरफ्लो जवमनीतील टाक्यांत 

सोडला जाईल. योजना अतं्यत काळजीपूिवक आखण्यात ि राबविण्यात येईल. पािसाळी पाण्याचा थेट 

वनचरा महापावलका िावहन्यांत केला जाणार नाही. पािसाळी पाण्याचा िापर प्रकल्पातील सुविधांमधे्य 

जास्तीत जास्त प्रमाणात केला जाईल. पािसाळी पाण्याचा सािा र्ोळा करण्यासािी प्रकल्पाच्या हद्दीत 

रेनिॉटर हािेल्पसं्टर् संरचना उभारण्याचे वनयोजन केले आहे. त्यामुळे पाण्याचा सािा करण्याची क्षमता 

िाढेल ि खुल्या जारे्चे रुपांतर ररचाजव वपट मधे्य केले जाईल. 

  

घनकचरा व्यिस्थापन: 

अन्नपदाथाांचे सेिन हे प्रकल्पात र्नकचरा वनमावण होण्यामार्ील मुख्य कारण आहे. त्यात प्लाल्पस्टकच्या 

वपशव्या, कार्दे इ. यांचा समािेश राहील. प्रकल्पाची साईट अजून नक्की करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे 

सध्या वनष्कासनापासून ढीर्ारे तयार होतील. झोपडपट्टीत ऍसबेस्टॉस पत्र्ांची बांधकामे केलेली आहेत ि 

काही प्रमाणात विटांचे बांधकाम आहे, तर काही विकाणी कच्च्च्या ि वसमेंटच्या पक्याक्या वभंती आहेत. यातील 

बरेच सामान वनष्कासनामुळे भंर्ार होईल ि विटांचे आवण इतर ढीर्ारे साईटिरील कमी ऊंचीच्या जार्ा 

भरण्यासािी भराि म्हणून िापरण्यात येतील. 
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प्रकल्पातून होणारी घनकचरा लनलमसती 

अ. क्र.  तपशीि एकूण (टन/लदिस) 

1 जैविक कचरा (टन/वदन) 0.8 

2. अजैविक कचरा (टन/वदन) 0.7 

3. बर्ीचातून होणारा कचरा (टन/वदन) 0.003 

4. एकूण र्नकचरा (टन/वदन) 1.5 

5. वसिेज मैला (टन/वदन) 0.02 

 

िरील प्रमाणे र्नकचरा वनमावण होईल. जैविक कचऱ्याचे ओडबू्ल्यसी िापरून खत बनिले जाईल ि 

अजैविक कचरा मनपा च्या कचरा संकलक िाहनांना हस्तांतरण केला जाईल. एसटीपी च्या िापरातून 

वसिेज पासून तयार होणारा मैला झाडांसािी खत म्हणून िापरण्यात येईल. 

 

िॅण्डसे्कलपंर् आलण हररतपट्टा लिकास: 

ररसायकवलंर् करण्यासािी पुरेशा प्रमाणात जवमनीची उपलब्धता आहे. खेळाचे मैदान विकासासािी 

भूखंडातील 8%भार् म्हणजेच एकूण 696.21 चौ. मी. जारे्चा विकास केला जाईल. स्थावनक व्हरायटीची 

फुलझाडे योग्य अंतर राखून लािली जातील जेणेकरून त्यांची िाढ जलद होऊ शकेल. 

िनस्पलत आर.जी. के्षत्र (चौ. मी.) 

एकूण आर.जी. 696.21 

 

अ. क्र. BOTANICAL NAME िनस्पलतचे नाि नाि 

1 कॅरोयोटा युरेनस वफशटेल पाल्म 

2 सेप्थोडा कॅम्पानुलाटा फौटेंन टर ी, वपचकारी 

3 बु्यटीया मोनोसे्परमा पळस 

4 बाँबाक्स सेईबा कटेश्वर 

5 कॅवसया वफसु्टला बहािा 

6 टबेबुला अजेंटीना तबेबुईया 

7 अलेस्टोवनया स्कोलाररस सतविन 

8 अझदीयारच्च्टा इंवडका नीम  

9 बहुवनया वे्हररर्ाटा आपटा 

10 टवमवनावलया अजुवना अजुवन  
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11 मँवर्फेरा इंवडका आमर्ांि 

12 वनरुमोडोरॅटम कणेर 

13 कॅवसया वफसु्टला अमल्तास  

14 टवमवनावलया टॉमेन्टोसा असन 

 

अ. क्र. िापरायची पद्धती 
सेटीरं् अप खचस 

(िाखांत) 
िालषसक देखभाि ि कायसचािन खचस 

1 रेन िॉटर हािेल्पसं्टर् 18 3 

2 एमएसडबू्ल्य 26 5 

3. एसटीपी 122 6 

4. सोलर एनजी प्रणाली 25 3 

5. लॅण्डसे्कवपंर् 20 3 

एकूण 211 20 
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आपत्ती व्यिस्थापन योजना 

आपत्ती व्यिस्थापन योजना (डीएमपी) सिव छोट्या वकंिा मोठ्या प्रमाणात येऊ शकणाऱ्या संकटांना 

विचारात रे्ऊन त्यांच्या सिवसमािेशक व्यिस्थापन र्टकांसािी तयार करण्यात आला आहे. संकट 

टाळण्यासािी आणीबाणीच्या काळातील चांर्ली रचना, कायवचालन, देखभाल ि तपासणी यांच्या चांर्ल्या 

प्रकारे व्यिस्थापनाची योजना आखण्यात आलेली आहे. तथावप, काही विवशष्ट् कामे ि सिई संकटाला 

वनमंत्रण देणाऱ्या होऊ शकतात. त्यामुळे आपत्ती व्यिस्थापनात अशा र्टना कमीत कमी करण्याच्या 

उपाययोजना देखील केल्या रे्ल्या आहेत. 

आपत्ती व्यिस्थापन योजनेतील सिवसमािेशक उवद्दष्ट् हे साईटिरील वकंिा ऑफ साईट िरील एकवत्रत स्त्रोत 

जे वनवमवत वकंिा उपलब्ध असतील, त्यांचा िापर करुन खालील लके्ष्य र्ािले जातील. 

 व्यक्ती वकंिा संपत्ती यांच्यािर अपर्ात झाल्यामुळे होणारे प्रभाि कमीत कमी करणे; 

 जख्मी झालेल्यांचा बचाि करून त्यांना लिकरात लिकर िैद्यवकय उपचार देणे; 

 प्रकल्प हद्दीच्या बाहेरील इतर व्यक्तीचंा बचाि करणे; 

 लोकांना काळजीपूिवक अपर्ाताच्या जारे्तून हलिून सुरवक्षत विकाणी नेणे ि जख्मी होणाऱ्यांचे 

प्रमाण कमीत कमी िेिणे; 

 स्थावनक ि राज्याच्या प्रावधकरणांशी संपकव  साधून त्यांना सहकायव करणे ि अपर्ाताची र्टना 

वनयंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करणे; 

 संबंवधत अवभलेख ि उपकरणे पुढील चौकशीसािी सुरवक्षत िेिणे, जेणेकरुन आणीबाणीची 

पररल्पस्थती का उभवलिली याचे विलेेषषण करता येऊ शकेल; 

 अशा प्रकारच्या अपर्ाती र्टना पुन्हा र्डू नयेत यासािी सखोल चौकशी करून प्रवतबंधात्मक 

पािले उचलणे. 

डीएमपी ची रचना 

 आपत्ती व्यिस्थापन योजनेत जोखीम विलेेषषण ि त्यािरील बचािात्मक उपाययोजनांचा तपशील 

खालील प्रमाणे वदला आहे: 

 आर् (सिव प्रकारची), 

 भूकंप, 

 पूर,  

 चक्री िादळ, 

 दहशतिादी आक्रमण / स्फोट, 

 जैविक आपत्ती 

 लाईट जाणे, पाण्याची अनुपलब्धता, रस्त्ािरील दाटीिाटी, संपकव  तुटणे, समुद्राच्या पाण्याची 

पातळी िाढणे ि इतर. 
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आपत्ती ि जोखीमेचे लिशे्लषण करणे 

आपत्ती ि जोखीमांचे प्रकार 

प्रस्तावित विकासात अडथळा करू शकणाऱ्या आपत्तीचें प्रकार: 

 एलपीजी रॅ्स मुळे लार्णारी आर् / स्फोट, 

 ज्वलनशील पदाथाांची र्ळती होऊन आर् लार्णे, 

 भूकंप, चक्रीिादळ इ. सारखी नैसवर्वक संकटे, 

 दहशतिादी आक्रमण,  

 लाईट जाणे, रस्त्ािरील दाटीिाटी, संपकव  तुटणे, 

 पाणी साचणे/फ्लडीरं् आवण 

 आंदोलन / बाहेरील लोकांना जबरदस्तीने आत प्रिेश करणे. 

 

साईट कोणत्याही औद्योवर्क भार्ाजिळ नसल्यामुळे औद्योवर्क धोके विचारात रे्ण्यात आलेले नाहीत. 

भूस्खलनाचे धोके विचारात रे्ण्यात आलेले नाहीत, कारण प्रकल्पाची साईट डोरं्राच्या पायथ्याशी नाही. 

खालील विभार्ांत विविध धोक्यांचा रु्णात्मक विचार करुन त्यांच्या संबंधी असलेल्या जोखीमांचा प्रस्तावित 

प्रकल्पाच्या कायवचालनात होणाऱ्या पररणामांिर विचार केला आहे. या जोखीमांच्या आधारे विविध 

धोक्यांिरील आपत्ती व्यिस्थापन आराखड्याची योजना खालील प्रमाणे प्रसु्तत करण्यात आलेली आहे.  

आर् 

आर् लार्ण्याच्या मुख्य कारणांची यादी: 

उष्णता वनमावण करणारी उपकरणे: डर ावयंर् (लाँडर ी ि प्रयोर्शाळा), स्वयंपाक, हॉट पे्लट ि से्पस वहटर 

सारखी उष्णता वनमावण करणारी उपकरणे. 

विद्युत उपकरणे: शॉटव सवकव ट ि वबर्डलेली उपकरणे. 

सामान्य / सहाय्यक र्टक: सामान्य र्टकांत उष्णता स्त्रोत, ज्वलनशील उपकरणांचा समािेश आहे. या 

र्टकांचे कसे ि वकती प्रमाणात उष्णता वनवमवतीचे प्रमाण आहे, ते खाली देण्यात आले आहे. 

समािेवशत कारणे: 

 स्वयंपाक / उष्णतेची साधने 

 हेतूपुिवक 

 विद्युत 

 उर्ड ज्वाला वकंिा विणर्ी 

 उपकरणे, हत्यारे वकंिा िातानुकुलन 

 मुलांचे खेळ 
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 इतर उष्णतेचे स्त्रोत 

 नैसवर्वक कारणे: भूकंप, ज्वालामुखीचा स्फोट, िीज चमकणे 

 इतर उपकरणे 

 धुम्रपानाचे सावहत्य 

 सहाय्यक र्टक 

 आर् लार्ण्याच्या जार्वतक र्टनांतील मुख्य सहाय्यक असलेले र्टक: 

 लाकूड साधे / छतािरील 

 जोरदार िारे िाहणे 

 दाटीिाटीचे प्रिेश मार्व 

 अयोग्य जल वितरण व्यिस्था 

 अनािरण संरक्षणाचा अभाि 

 सािवजवनक सुरवक्षततेचा अभाि (उदा. अविशमन विभार् पुरेसे नसणे) 

 असामान्य उष्ण ि कोरडे हिामानाची अिस्था 

 लार्लेली आर् शोधण्यातील विलंब 

 अपुरी अविसंरक्षण साधने 

 अलामव िाजण्यात होणारा विलंब 

 

प्रलतबंधात्मक उपाययोजना: 

इमारतीनंा आर्ीमुळे सतत धोका असतो ि जर त्यािर आधीपासूनच प्रवतबंधात्मक उपाययोजना केल्या 

नाहीत तर आर् लार्ल्यानंतर फार रं्भीर पररणामांना तोडं द्यािे लार्ते. त्यामुळे खालील उपाययोजनांचा 

अिलंब करणे अवतशय महिाचे आहे. 
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 हाऊसकीवपंर् उतृ्कष्ट् असेल याची खात्री करुन घ्यािी. 

 धुम्रपान करतेिेळी ऍशटर े चा अिश्यपणे िापर करािा ि थोटके विझिल्यानंतर त्यातच टाकािीत. 

 कचऱ्याची वनयवमत अंतराने योग्य ररतीने विले्हिाट लािािी. 

 वबर्डलेली विद्युत उपकरणे िरीत दुरूस्त करािीत / बदलािीत. 

 हाय व्होले्टज असलेल्या सिव पॉईन््टस िर िळकपणे मावकां र् करािे. 

 ल्पस्वचेस आवण फु्यज योग्य रेटीरं्चे लािािेत. 

 िेल्ीरं् / कटीरं्चे जॉब सक्त पयविेक्षणाखाली करािेत. 

 स्मोक/फायर चेक डोअसव बंद िेिािेत. 

 पलायनमार्व नेहमी मोकळे ि अडथळा विवहन िेिािेत. 

 वनयवमत अंतराने अवि सुरके्षच्या किायती कराव्यात. 

 रवहिाश्यांना अविशमनाचे प्राथवमक वशक्षण देणे. 

 आपातकावलन संर्टनेचा सेटअप करणे आिश्यक आहे. 

 अधविट जळालेल्या वसर्रेट्स कोिेही फेकून देऊ नयेत. 

 एकाच सॉकेट मधे्य भरमसाि विद्युत उपकरणे जोडू नयेत. 

 फायर वडके्टटर / ल्परंकलर िर रंर् मारू नये.  

 

सेस्िक पयासिरण ि सािधलर्री 

भारताच्या सेल्पस्मक झोनच्या नकाशाप्रमाणे मंुबई ही सेल्पस्मक झोन-3 या भार्ात येते. मंुबईत हलक्या – 

मध्यम प्रमाणात 6.5 ररश्टर से्कल पयांत भूकंप येऊ शकण्याचा दािा केला जातो. मंुबई 10 पेक्षा जास्त 

सेल्पस्मक फॉल्ट लाईन्सिर पडते. मुख्य फॉल्ट लाईन िाणे खाडी, उल्हास नदी, मनोरी ि बोररिली खाडी 

यांच्यातून जाते. पविमेला फॉल्ट लाईन कुलाब्यापासून िसई अशी मलबार वहलला स्पशूवन जाते. मंुबईच्या 

पूिेकडील वकनारपट्टी भार्ात 7.5 ररश्टर से्कल पयांत भूकंप येण्याची शक्यता आहे. या भार् पविम 

र्ाटातील काळ्या ज्वालामुखीय खडकांचा बनलेला आहे. त्याचे समुद्राच्या पाण्यामुळे क्षपण होत आहे. 

त्यामुळे खालील दर्डांिरील दाब मोकळा होऊन वकनारपट्टीिर बऱ्याच फॉल्ट लाईन तयार झाल्या आहेत. 

सािधलर्रीच्या उपाययोजना: 

 वबल्रने वसवलंर् ि फौडेंशन मधील तडे खोलिर प्लास्टर टाकून बुजिािेत. स्टर क्चरल वडफेक्टची 

लक्षणे वदसून आल्यास तज्ञांचे मार्वदशवन लरे्च घ्यािे.  

 वबल्ीरं् सँ्टडडव कररता आपल्या भार्ातील संबंवधत बीआयएस कोड्सचे पालन करािे. 

 शेल्व्स वभंतीशंी सुरवक्षतपणे जखडून टाकाव्यात. 

 मोिे ि अिजड सामान शेल्फच्या खालच्या भार्ात िेिािे, याची सिव रवहिाशांना मावहती करुन 

द्यािी.  

 तुटणारे सामान जसे, बाटलीतील अन्न, काचसामान बंद कपाटात खालच्या बाजुला िेिून द्यािेत. 

 वचते्र, आरसे इ. पलंर्ांपासून ि लोकांच्या बसण्याच्या जार्ांपासून लांब र्ट्टपणे टांरू्न िेिािेत. 
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 छतािरील लाईट ि पंखे बळकटपणे बसिािेत. 

 खराब विद्युत िायरीकं ि र्ळती झालेली रॅ्सची जोडणी योग्य व्यक्तीकंडून दुरुस्त करून 

घ्यािीत. कारण यामुळे आर् लार्ण्याची जास्त शक्यता असते.  

 िॉटर वहटर, एलपीजी वसलेंडर इ. वभंतीशंी र्ट्ट जखडून िेिािेत. 

 कीटकनाशक, पेस्टीसाईड्स ि ज्वलनशील उत्पादने बंद कपाटात ि खालच्या पातळीिर िेिािेत. 

 रवहिाश्यांनी आतली ि बाहेर पडण्याची दारे बरोबर ओळखून िेिािीत. 

 डायवनंर् टेबल ि पलंर् मजबूत असािेत. 

 ते वभंतीशंी लर्त असािेत. 

 ल्पखडक्या, आरसे, वचते्र वकंिा पुस्तकांच्या कपाटांच्या काचा ि इतर फवनवचरच्या काचांना तडे जाऊ 

शकतात ि त्या अंर्ािर पडू शकतात. 

 इमारती, झाडे, टेवलफोन ि विद्युत पोल, फ्लायओव्हर, विजेस यांच्यापासून दूर मोकळ्या जार्ी 

जािे. 

 प्रते्यक रवहिाश्याला जार्रुकता कायवक्रमाचे प्रवशक्षण द्यािे. 

 प्रते्यक मजल्यािर आपातकावलन टेवलफोन नंबसव (डॉक्टर, रुग्णालय, पोलीस इ.) दशवनी भार्ािर 

लािािेत ि त्यांच्या छोट्या पुल्पस्तका सोसायटीच्या सभासदांमधे्य िाटाव्यात. 

 

दहशतिादी आक्रमण ि स्फोट 

इमारतीिर दहशतिाद्यांचे आक्रमण होण्याची शक्यता टाळता येऊ शकत नाही. परंतु असा हल्ला 

झाल्यानंतर इमारतीचा ि लोकांचा बचाि कसा करािा यासािी पूिव सािधवर्री बाळर्ली पावहजे ि त्यांच्या 

उपाययोजना केल्या पावहजेत. इमारत ि त्यातील सिव िापर, संभाव्य धोके दहशतिाद्यांचा हल्ला झाल्यािर 

काय होऊ शकतात, हे प्रते्यकाने ओळखून घ्यािे ि ते धोके टाळण्याच्या उपाययोजनांचे प्रवशक्षण घ्यािे. 

इमारतीच्या एकूण जीिनकाळाच्या खचावशी दहशतिादी हल्ल्यापासून बचाि करण्याच्या उपाययोजनांिरील 

खचव काही फार मोिा येणार नाही. या प्रकरणात दहशतिादी हल्ल्याच्या विरुद्ध जोखीम व्यिस्थापनाशी 

संबंवधत सिव आवथवक ि तंत्रज्ञानात्मक पैलंुचा उहापोह करण्यात आला आहे.  

स्फोट: 

यात भूपृष्ठािरून ि हिाई मार्ावतून टाकाियाच्या स्फोटक उपकरणांतून स्फोट र्डिून आणला जातो. 

वडटोनेटर हाताने, िाहनातून, प्रके्षपकातून, इमारतीत पोचिण्यात येणाऱ्या पत्रांच्या माध्यमांतून टाकला जाऊ 

शकतो. वडटोनेटसव नॉन नु्यल्पक्लअर वकंिा नु्यल्पक्लअर या दोन्ही प्रकारचे असू शकतात. यातून क्षणात स्फोट 

होऊन पयाविरणाचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. एकापेक्षा जास्त स्फोट र्डिले रे्ल्यास नुकसानाचे 

प्रमाण फारच मोिे असते. त्यापासून इमारतीची संरचना मोडकळीस येणे, जीवितहानी, संपूणव इमारत 

कोसळणे असे प्रकार होऊ शकतात. 
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जाळपोळ: 

यात लक्ष्यािर वकंिा त्याच्या जिळपास आर् लािण्याचा हेतू असतो. अशी आर् थेट वकंिा प्रके्षपकांचा िापर 

करून लािली जाते. याची वभती काही वमवनटांपासून तासांपयांत राहते. जाळपोळीसािी िापरलेल्या 

उपकरणाचा प्रकार, प्रके्षपणाचा िेर् इ. िरून त्याची रु्णित्ता ि प्रकार वनवित करून झालेले नुकसान 

िरिता येते. परंतु नुकसानाचे प्रमाण कमी-जास्त असू शकते, त्यात रै्र संरचनात्मक र्टकांचे नुकसान 

होऊ शकते, संरचनात्मक र्टक कोसळून पडू शकतात, इमारतीचा काही भार् वकंिा संपूणव इमारत 

कोसळून पडू शकते.  

सशस्त्र हल्ला:  

हा टॅल्पक्टकल हल्ला वकंिा दूरिरून स्नायपर हल्ला असतो. अशा हल्ल्यात छोटी हत्यारे िापरुन वकंिा ल्पस्थर 

हत्याराचा रॉकेट प्रके्षपकाने फेकून, गे्रनेड फेकून वकंिा मोटावर फेकून स्फोट र्डिून आणला जातो. असा 

हल्ला झाल्यािर त्यािर होणारा प्रवतहल्ला ि आक्रमकाला जेरबंद करण्यात वकती िेळ लार्तो यािर 

हल्ल्याचे वमवनटांपासून ते वदिसांपयांत प्रमाण अिलंबून असते. नुकसानाची पातळी हले्लखोराच्या हेतू ि 

क्षमतेिर अिलंबून असते.  

सािधलर्रीच्या उपाययोजना: 

अशी आपत्तीत सािधवर्रीच्या उपाययोजना करणे फार किीण असते ि त्या काळजीपूिवक कराव्या 

लार्तात. कारण अशा हल्ल्याच्या पररणामांच्या व्याप्ती बाबत काहीच भावकत करता येऊ शकत नाही. परंतु 

अशी आपत्ती टाळण्याच्या शक्य वततक्या उपाययोजना करता येऊ शकतात: 

 वसकु्यररटीने 24 तास सतकव  रावहले पावहजे ि इमारतीच्या आिारात येणाऱ्या प्रते्यक व्यक्तीची 

कसून झडती रे्तली पावहजे. 

 बाहेर जाणाऱ्या मार्ाांिर लॉर् बूक अनुरवक्षत िेिािे ि सिव िाहनांचे स्फोटके ि हत्यारे आहेत की 

नाहीत, यांसािी संपूणव सॅ्कवनंर् करुन घ्यािे. 

 संशयास्पद व्यक्तीचंी चांर्ल्या प्रकारे तपासणी करािी ि इमारतीच्या आिारात वनयवमतपणे र्स्त 

र्ालािी. 

 रवहिाश्यांनी देखील चांर्ले सतकव  रहािे आवण संशयास्पद, परक्या. अनोळखी व्यक्तीनंा इमारतीत 

वकंिा र्रात प्रिेश देऊ नये.  

 कोणत्याही रवहिाश्याला जर अनोळखी / संशयास्पद िाहन / िसु्त इमारतीच्या आिारात आढळून 

आल्यास त्याची मावहती िरीत सुरक्षा रक्षकांना द्यािी. 

सम द्राच्या पाण्याची पातळी िाढणे 

मार्ील शतकात समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत 40 सेमी िाढ झालेली आहे ि ती येत्या शतकात 60 सेमी 

पयांत िाढण्याचे अनुमान आहे. ग्लोबल िॉवमांर् मुळे समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत दर िषी 1.5 ते 10 वममी 

िाढ होत आहे. पाण्याच्या पातळीत  दर िषी 1 वममी िाढ होत असल्याचे वदसून आले आहे, त्यामुळे 

वकनारपट्टीचा भार् दर िषी 0.5 मी दराने पाण्याखाली जाऊ शकतो.  
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मंुबईच्या उपनर्रीय पिारािर प्रसु्तत प्रकल्प प्रस्तावित केलेला आहे आवण जवमनीचा उंचिटा एमएसएल 

पासून 83 फूटािर आहे. या प्रकल्पात वसिेज वटर टमेंट पॅ्लन्ट आवण स्टॉमव िॉटर डर े नेज प्रणालीतून अवतररक्त 

पाण्याचा वनचरा थेट नाल्यांत केला जाईल ि त्याच्या वपण्याच्या पाणी पुरिठ्यािर काही पररणाम होणार 

नाही. प्रकल्पाला जिळपासच्या तलािांतून वपण्याचे पाणी प्राप्त होईल, समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत 

होणारी िाढ प्रकल्पाला बाधीत करणार नाही. कोणत्याही काँक्रीट संरचनेचे आयुष्य 60 ते 80 िषाांपयांत 

असते. त्यामुळे या शतकात होणारी समुद्राच्या पाण्याची पातळीची 1 मीटर िाढ (आयपीसीसी 20071) 

प्रकल्पाला इतक्या लिकर बाधीत करू शकणार नाही.  

इतर आपत्ती (िाईट जाणे, पाण्याची अन पिब्धता, रस्तािरीि दाटीिाटी, संपकस  त टणे इ.) 

अनोळखी कारणांमुळे इतर आपत्ती येऊ शकतात, ज्यामुळे इमारतीचं्या रवहिाश्यांना त्रास होऊ शकतो. 

यात संपकव  तुटणे, लाईट जाणे, िाहतूक कोडंी, शीत/उष्ण लहरी, पाण्याची कमतरता वकंिा दुष्काळ 

यांसारख्या आपत्ती येऊ शकतात. या प्रदेशातील काही भार्ात काही र्टना इतर भार्ांपेक्षा सामान्य आहेत. 

प्रसु्तत प्रकल्प मंुबईतील उपनर्री भार्ात असल्यामुळे आपत्तीिरील वनयंत्रण, उपाययोजना, सहाय्य, 

पुनस्थावपना इ. प्रश्न राष्ट्र ीय पातळीिर सोडिले जातात. त्यामुळे सरकारी संस्था ि इतचर संलि विभार् 

आपत्ती ंिरील सहाय्य देण्याचे व्यिस्थापन विना विलंब करतात. 

सािधलर्रीच्या उपाययोजना: 

इतर आपत्ती येण्याची शक्यता दुवमवळ आहे ि त्या या प्रदेशात केव्हाही आलेल्या नाहीत ि त्यामुळे या 

प्रदेशाची रं्भीर अिस्था झालेली नाही. कारण मंुबई नर्री ही देशाची आवथवक राजधानी आहे, त्यामुळे 

सरकारी प्रावधकरणे कोणत्याही समसे्यच्या वनिारणासािी िरीत कामाला लार्तात. परंतु कोणत्याही 

पररल्पस्थतीत सािधवर्रीच्या उपाययोजना स्थावनक ि राष्ट्र ीय पातळीिर विचारात रे्तल्या पावहजेत, जेणेकरुन 

अत्याचार टाळता येऊ शकतील: 

 समाजात ि र्रात िैयल्पक्तक पातळीिर पाण्याचा पुरेसा सािा करून िेिािा जेणेकरुन दीर्वकाळ 

होणाऱ्या पाणी पुरिठ्याच्या कमतरतेिर उपाययोजना करता येऊ शकेल. 

 एकाच संपकव  साधनािर विसंबून राहू नये, कारण एका सेिा प्रदायकाची सेिा केव्हाही बंद पडू 

शकते. 

 दुय्यम पातळीिर नेहमी पयावयी ऊजाव स्त्रोताची तयारी करून िेिािी, जेणेकरून अचानक लाईट 

रे्ल्यास त्यांचा िापर करता येईल. उदा. बॅटरीिर प्रकाश देणारी उपकरणे, विजेरी इ. 

 र्रात संरक्षक िसंु्तना राखून िेिािे म्हणजे विपररत नैसवर्वक पररल्पस्थतीत त्या कामाला येतील. उदा. 

शीत वकंिा उष्ण लहरीचं्या काळात. 

िाहतूक कोडंीचे विपररत प्रभाि टाळण्यासािी रवहिाश्यांनी एकाच िाहतूक स्त्रोतािर विसंबून राहू नये ि 

सिव पयावयी मार्ाांची मावहती करुन घ्यािा आवण स्थावनक नकाशाचा चांर्ला अभ्यास करािा. 



30 
 

6.4 प्राथलमक धोक्याचे लिशे्लषण (पीएचए) 

कायव करत असलेल्या प्रकल्पासोबत जे मोिे धोके असतील त्यांना प्राथवमक धोक्याचे विलेेषषण करुन 

ओळखािे.  

[नैसवर्वक बदलािरील आंतर सरकारी पॅनल (आयपीसीसी) 2007. नैसवर्वक बदल 2007: भौवतक शास्त्रािर 

आधाररत. िवकां र् गु्रप १ चे चौथ्या मूल्यांकन ररपोटविरील योर्दान, सॉलोमन एस. क्वीन डी., मॅवनंर् एम., 

अिरॅटस के.बी., वटंर्नोर एम. आवण वमलर केविज (यू.के.ध आवण नु्ययॉकव  चेन झेड., माल्पक्वव स, कें विज 

युवनव्हवसवटी पे्रस] 

टेबि 6.4 : धोके, जोखीमा ि अस रलक्षतता 

धोकादायक 

घटक 

 

संभाव्य जोखीम अस रलक्षतता/शक्यता 

डी.जी. 

 

यांवत्रक धोके ि लु्यब ऑईल 

प्रणाली, केबल रॅ्लरी यांत 

शॉटव सवकव ट मुळे आर् लार्णे 

कमी: डीजी सेट्स फक्त लाईट रे्ल्यािरच िापरले 

जातील, मंुबईत क्ववचत लाईट जाते. लु्यब ऑईल ि 

वडझेल यांचा सािा छोट्या प्रमाणात िेिला जाईल. 

तसेच निीन डीजी सेट्स िर ऍकॉस्टीक एनक्लोजर 

बसिलेले असतात, त्यामुळे त्यांचा िातािरणाशी थेट 

संबंध कमी येतो.  

पॉिर 

टर ान्सफॉमससस 

 

आर् ि स्फोट कमी: टर ान्सफॉमवसव नेहमी इमारतीच्या बाहेर उर्ड्या 

अिस्थेत योग्य कंुपण र्ालून िेिलेले असतात. 

इिेक्ट्र ीकि 

कंटर ोि रम 

केबल रॅ्लऱ्या ि ल्पस्वचेस मधे्य 

ल्पस्थतीज विद्युत अयोग्य 

अवथांर् मुळे सािून राहून आर् 

लारू् शकते, त्यामुळे लाईट 

जाण्याचे प्रकार र्डतात. 

मध्यम: कमी रु्णिते्तच्या इनु्सलेशन सावहत्याचा 

िापर वकंिा देखभाल अवनयवमतपणे करणे वकंिा 

अप्रवशवक्षत व्यक्तीकडे वनयंत्रण सोपिणे. व्होटेज 

मधील चढउतार देखील कारणीभूत होऊ शकतो. 

 

एिपीजी लसिेंडर 

स्टोरेज 

वलकेज मुळे आर् लार्णे 

वकंिा स्फोट होणे 

 

कमी: वसलेंडरशी संबंवधत आर् लार्ण्याच्या वकंिा 

स्फोट होण्याच्या शक्यता कमी आहेत. तसेच 

मंुबईच्या मध्य भार्ात महानर्र रॅ्स वल. कंपनीतून 

रॅ्सचा पुरििा पाईप द्वारे केला जातो. पाईप मधुन 

होणारा रॅ्स पुरििा वसलेंडर पेक्षा कमी धोकादायक 

आहे. ही योजना प्रकल्पात राबिली जाणार आहे. 

त्यामुळे जोखीमीची शक्यता कमी होईल. 

नैसलर्सक आपत्ती भूकंप ि चक्रीिादळ विद्युत 

प्रणालीचे नुकसान करु 

शकतात. त्यामुळे वलफ्ट, पाणी 

ि वसिेज लाईनिर पररणाम 

होऊ शकतो. बाहेरील बाजंुिर 

जास्त पररणाम होऊन इमारत 

कमी: मंुबई सेल्पस्मक झोन 3 मधे्य येते, जो कमी 

असुरवक्षततेचा विभार् आहे. मंुबईत भूकंप आल्याचा 

कोणताही इवतहास नाही. मंुबई भारताच्या पविम 

वकनाऱ्यािर िसलेली आहे ज्यामुळे िातािरणात 

बदल होऊन चक्रीिादळ, तुफान यांसारखे प्रकार 

र्डत नाहीत. 
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कोसळू शकते. 

टोपोग्राफी आलण 

डर ेनेज 

पूर येणे. पाणी तंुबण्यामुळे 

काही दैनंवदन वक्रया बाधीत 

होऊ शकतात. 

कमी: पािसाळी र्टारांत नैसवर्वक वकंिा कृवतमपणे 

चोकअप झाल्यास ही जोखीम होऊ शकते. जार्ा 

समुद्राच्या जिळ ि जास्त पाऊस पडणारी आहे. 

जारे्ला पुरेशा प्रमाणात उतार आहे. 

दहशतिादी 

हल्ला, स्फोट इ. 

दहशतिादी हल्ल्यामुळे 

इमारत जबरदस्तीने ताब्यात 

रे्ऊन नार्ररकांना ओलीस 

िेिण्याचा धोका आहे. 

कमी: प्रकल्पा उच्च स्तरािरील लक्ष्य वकंिा महिाचे 

आयकॉन नाही. स्थळ उपनर्र भार्ात आहे ि ते 

मुख्य वकंिा मध्य भार्ात नाही.  

जमािाचा हल्ला  आंदोलनकारी जमािाच्या 

हल्ल्यामुळे जीवित ि संपत्ती 

हावन होऊ शकते.  

कमी: वनिासी भार् आहे. लोकसंखे्यची र्नता 

दाटीिाटीची नाही. या भार्ात कोणत्याही फॅक्टऱ्या, 

सरकारी कायावलये, व्यािसावयक कें दे्र वकंिा जॉब 

सेंटसव नाहीत, जी जमाि तयार करु शकतात. 

प्रकल्पात सामावजक तणाि वनमावण करू शकेल 

असे कोणतेही धावमवक संरचनेचे बांधकाम नाही की 

ज्यामुळे जमािाचा हल्ला होऊ शकेल. 

जैलिक आपत्ती रोर्राई पसरणे, महामारीमुळे 

मृतु्य होणे 

मध्यम: मंुबई सिव देशाशी विविध िाहतूक माध्यमांनी 

जोडली रे्लेली आहे, त्यामुळे जैविक आपत्ती येऊ 

शकते. तथावप, शहरात अशा जोखीमांचा सामना 

करण्यासािी पुरेशा यंत्रणा उपलब्ध असल्यामुळे 

एकूण जोखीमीचे प्रमाण मध्यम आहे.  

इतर लाईट जाणे, पाण्याची 

अनुपलब्धता, रस्तािरील 

दाटीिाटी, संपकव  तुटणे 

कमी: मंुबईच्या उपनर्रात अशा प्रकारच्या जोखीमा 

उत्पन्न होण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे ि त्यांिर 

िरीत उपाययोजना करण्याच्या सोई आहेत. 

त्यामुळे त्या अल्पािधीत यथाल्पस्थत करता येऊ 

शकतात. 

 

लाईट जाण्यामुळे प्रकल्पािर रं्भीर पररणाम होणार 

नाही. कारण आिश्यक सेिांसािी डीजी सेट 

उपलब्ध करून वदलेले आहेत. 

 

पाण्याच्या अल्पकावलन अनुपलब्धतेचा प्रकल्पािर 

काही पररणाम होणार नाही. कारण पाण्याच्या 

ररसायकवलंर्ची ि पाण्याचा पुरेशा प्रमाणात सािा 

करण्याच्या सोयी केलेल्या आहेत. महापावलकेकडून 

दीर्वकाळ पाणी समस्या वनमावण झाल्यास टँकर द्वारे 

पाणी पुरििा करण्यात येईल.  

प्रकल्प विकवसत भार्ाच्या जिळ असल्यामुळे 

रस्त्ािर दाटीिाटी होण्याची शक्यता मध्यम 

प्रमाणात आहे.  
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आपत्ती बाबत असिेिी तयारी 

6.5 ऑनसाईट 

योजनेत अलामव उपकरणे ि इतर उपाययोजना करण्यात येतील ि त्या चालिण्याच्या भांडिल ि खचाांचे 

वनयोजन केले जाईल. सिव प्रकारच्या आपत्तीसंािी ऑनसाईट तयारीत आपत्ती तयारी योजना समाविष्ट् आहे. 

त्यात ऑनसाईट डीएमपी आपत्तीच्या िेळी मुख्य कारिाईसािी जबाबदार राहील. योजनेत आपातकावलन 

उपकरणे ि आपत्ती आपातकाल वकट यांचा समािेश असेल. त्यात आपातकावलन संपकव  योजना प्रते्यक 

र्रासािी वदली जाईल ि जार्रुकता कायवक्रम ि किायत कायवक्रम िराविक अंतराने राबविण्यात येतील.  

अिामस उपकरणे ि इतर उपाययोजना 

योग्य त्या अविशमन प्रणालीचंी उभारणी करताना यांच्या स्थापना करणे अतं्यत आिश्यक आहे. विविध 

प्रकारचे अपर्ात र्डल्यामुळे आर् लारू् शकते; त्यातील एक म्हणजे वबर्डलेले विद्युत सामाना. त्यामुळे 

प्रस्तावित इमारती मधील सिव विद्युत िायरीरं् सरकारी मानकांनुसार करणे आिश्यक असेल. तसेच या 

इलेल्पक्टर क िायरीरं्ची देखभाल, दुरूस्ती िराविक कालािधी नंतर केली जाईल. त्यामुळे या भार्ात विद्युत 

कमवचाऱ्यांच्या अवधकावधक संधी वनमावण होतील. बीएमसी च्या नोदंणीकृत अवभयंत्याकडून विद्युत 

िायरीरं्ची तपासणी करून रे्तली जाईल. 

प्रते्यक मजल्यािर आर् ि धूर शोधक अलामव बसिण्यात येतील. अलामव प्रणाली विकवसत केली जाईल ि 

त्याची सिव रवहिाश्यांना मावहती ि कोणती कारिाई केली पावहजे, याचे प्रवशक्षण त्यांना वदले जाईल, 

जेणेकरून त्या अलामव प्रणालीचा कायवक्षमतेने त्यांना िापर करता येऊ शकेल. फायर अलामव प्रणालीचे दर 

आििड्याला सोसायटीचे अवधकार तपासणी करतील. त्याचा ररपोटव सोसायटीच्या सवचिांना देण्यात येईल. 

अवि सुरक्षा प्रणालीला मुख्य अविशमन अवधकारी यांच्याकडून एन.ओ.सी. रे्णे अवनिायव असेल.  
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 आिश्यकता पूणव करण्यासािी खालील र्ोष्ट्ीचंा पूरििा केला जाईल; 

 अवि सुरक्षा प्रणालीला मुख्य अविशमन अवधकारी यांच्याकडून एन.ओ.सी. रे्णे अवनिायव असेल. 

 आिश्यकता पूणव करण्यासािी खालील र्ोष्ट्ीचंा पूरििा केला जाईल; 

 अविशमन यंत्रांचे िजन पेलू शकेल अशा प्रकारे कोटवयाडव तयार केले जातील. 

 वलफ्ट शाफ्ट धरणाऱ्या वभंती अवि विरोधक असतील. 

 लॅण्डीरं् डोअसव ि वलफ्ट कार डोअसव अवि विरोधक असतील ि कमीत कमी एक तास वटकाि 

धरणारे असतील. 

 इलेल्पक्टर क मीटर रूम तळमजल्यािर असेल ि त्यात व्यिल्पस्थत िायुविजनाची सोय केली जाईल. 

 व्हवमवकु्यलाईट सारख्या अज्वलनशील पदाथावचे इलेल्पक्टर क शाफ्ट िर आिरण लािले जाईल. 

 पलायन मार्व सवकव ट पासून स्वतंत्र असेल. 

 योग्य क्षमतेच्या अंडरग्राऊंड ि ओव्हरहेड पाण्याच्या टाक्या बसिल्या जातील. 

 ऍटोमॅवटक ल्परंकलसव लािले जातील. 

 सीएफओ वनयमािली प्रमाणे साईटिर िेट रेझर कररता हायडर ं ट्स पुरिले जातील. 

 पोटेबल अविशामक कोरड्या रसायनांचे 10 वकलो िजनाचे वलफ्ट मशीन रूम मधे्य लािले जातील, 

इलेल्पक्टर क रूम, बेसमेंट ि प्रते्यक पावकां र् माळ्यािर बसिले जातील. तसेच कोरड्या ि स्वच्छ 

िाळूच्या बादल्या िरील सिव विकाणी जार्ोजार्ी िेिल्या जातील. 

 ररफु्यज भार् सीएफओ वनयमािलीनुसार इमारतीत िेिला जाईल, तो 9 इंच रंूदीच्या विटांच्या 

बांधकामाने िेर्ळा केलेला असेल ि प्रते्यत दरिाजा आर्ीत कमीत कमी अधाव तास वटकाि 

धरणारा राहील. ररफु्यज भार्ात वपण्याच्या पाण्याची सोय केलेली असेल. 

 

जार्रुकता कायसक्रम 

प्रस्ताि प्रकल्पातील रवहिाश्यांना वप्रकॉशनरी मेजसव प्रमाणे जार्रुकतेचे प्राथवमक प्रवशक्षण वदले जाईल. 

िरील कार्दपत्र वितरण करण्याची जबाबदारी सोसायटीच्या सवचिांची असेल. प्रते्यक अधविावषवक बैिकीत 

सवचि बाहेरील तज्ञ लोकांना बोलािून खालील वबंदूिर त्यांची व्याख्याने आयोवजत करतील. 

 या भार्ात होऊ शकणाऱ्या आपत्तीचं्या शक्यता. 

 प्रवतबंधात्मक उपाययोजना 

 कौटंुवबक आपत्ती योजनेचे महि ि ती कशी तयार करािी. 

 आपातकावलन उपकरणांचा िापर कसा करािा. 

 सिव संदवभवत कार्दपते्र ि प्रणालीचे स्थान कोिे िेिािे.  

सिव र्रांना खबरदारीच्या उपाययोजनांच्या प्रती पोचिाव्यात. प्रते्यक आपत्तीच्या िेळी कोणती विवशष्ट् 

पलायन योजना कायावन्ववयत करािी, याचे सिाांना प्रवशक्षण द्यािे. 
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6.6 ऑफ साईट 

देशात होणाऱ्या विविध प्रकारच्या आपत्ती पाहून भारत सरकारच्या राजपत्रात आपत्ती व्यिस्थापन 

अवधवनयम, 2005 मधे्य पाररत करण्यात आला आहे. त्यात आपत्ती ि इतर प्रकारच्या अपर्ातांत 

कराियाच्या प्रभािी उपाययोजनांचे व्यिस्थापन करण्याच्या तरतुदी वदलेल्या आहेत.  त्यात आपत्ती ि 

त्याच्याशी संबंवधत सिव बाबीचंा ि पैलंुचा व्याख्या देऊन उहापोह करण्यात आला आहे. आपत्ती व्यिस्थापन 

अवधवनयम अंतर्वत कें द्र सरकारने एक राष्ट्र ीय प्रावधकरण नेमलेले आहे ि त्यासोबत एक सल्लार्ार मंडळ 

नेमलेले आहे. या शीषवकाखाली राज्य स्तरािर आपत्ती व्यिस्थापन प्रावधकरणांची स्थापना करण्याची 

जबाबदारी प्रते्यक राज्याची आरे्, त्यानंतर प्रते्यक वजल्हा स्तरािर आपत्ती व्यिस्थापन प्रावधकरण स्थापन 

केले जाईल. राष्ट्र ीय ि राज्य स्तरांिरील कायवकारी सवमत्यांना आपत्ती व्यिस्थापनाचे कायवक्रम तयार 

करण्याची जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. प्रते्यक सवमतीच्या प्रमुखाच्या अवधकारांना व्याख्यांवकत केले 

आहे. तसेच राष्ट्र ीय आपत्ती व्यिस्थापन, प्रादेवशक, राज्य स्तरीय ि वजल्हा स्तरीय आपत्ती व्यिस्थापन का 

महिाचे आहे यांचे स्पष्ट्ीकरण देण्यात आले आहे. या विषयात सिव सभासदांची कतववे्य ि योजनेत समाविष्ट् 

असलेल्या कायाांत कसे िार्ािे हे सांवर्लतेले आहे. भारत सरकारने ि स्थावनक प्रावधकरमांनी कोणत्या 

उपाययोजना केल्या पावहजेत याची मावहती त्यात देण्यात आलेली आहे. तसेच राष्ट्र ीय आपत्ती व्यिस्थापन 

संस्था ि राष्ट्र ीय आपत्ती प्रवतसाद बल यांच्या भूवमकांचा उले्लख करण्यात आलेला आहे.  

िरील अवधवनयम विचारात रे्ऊन सरकारी प्रावधकरणाने म्हणू शकतात की त्यांनी राष्ट्र ीय ि प्रादेवशक 

पातळीिर सिवसमािेशक योजना आखलेली आहे. या स्तरांिर स्थावनक आपत्ती व्यिस्थापन आराखडा 

साईटचे विशेष पैलु लक्षात िेिून बनिणे आिश्यक आहे. 

6.7 आपातकालिन तयारीची योजना 

साईटच्या बाहेर प्रभाि पाडणाऱ्या समस्यांना सोडिणे ऑफ साईट योजनेत समाविष्ट् आहे. ऑफ साईट 

आपातकावलन योजनेत प्रभािी तयारी करण्यासािी बरेच र्टक विचारात रे्णे र्रजेचे आहे. 

संघटना: चेतानिी प्रणाली, अंमलबजािणी कायवपद्धती ि आपातकावलन वनयंत्रण कें दे्र असतील. त्याच 

बरोबर मुख्य आपातकावलन अवधकाऱ्यांचे टेवलफोन नंबसव असतील (उदा. फायर से्टशन, पोलीस िाणे, 

रुग्णालये इ.) 

संपकस : संपकावत समािेवशत कमवचाऱ्याची ओळख, कॉल साईन ि टेवलफोन नंबसवची यादी समाविश्ट 

आहेत. ऑफ साईट आपातकावलन योजनेत संपकावतील स्पष्ट्ता प्रभािी कळीचा मुद्दा आहे.  

लिशेष ज्ञान ि मालहती: तज्ञांच्या यादी वशिाय धोकादायक पदाथाांचा सािी करणे/साईटिर िेिणे उदा. 

डीजी सेट कररता वडझेल ि त्याच्याशी संबंवधत जोखीमांचा सारांश यांचा तपशील असला पावहजे. त्याचा 

ररपोटव प्रकल्पाच्या संबंवधत सुरक्षा व्यिस्थापकाला सादर करणे आिश्यक आहे. धोक्यांच्या मावहतीचे यादी 

पत्रक त्यांतील रासायवनक ि विषारी धोकादायक पदाथव कोिे सािा करून िेिािे याची मावहती द्यािी. 

त्यांचा सािा करण्याची स्थाने व्यिल्पस्थत कुलुपबंद असली पावहजेत ि अवधकृत व्यक्तीनंा त्यात जाण्या – 

येण्याचे स्वातंत्र् असािे.  
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पोिीस लिभार्ाची भूलमका: आपातकाळात संपत्ती, जीवितांचे संरक्षण करणे ि िाहतूक वनयंत्रणात िेिले 

या पोलीसांच्या मुख्य भूवमका आहेत. आपातकाळात उभे असलेले बरे् लोक, लोकांना बाहेर काढणे, रं्भीर 

समस्या ओळखणे ि त्याची मावहती संबंवधतांना देणे या कायाांचा देखील समािेश आहे.  

अलिशमन प्रालधकरणाची भूलमका: िररष्ठ अविशमन अवधकारी हे आर्ीला वनयंत्रणात आणण्यास 

जबाबदार असतात, ते साईटिर येऊन आर्ीच्या वनयंत्रणाचे काम आपल्या हाती रे्तात. िररष्ठ अविशमन 

अवधकारी यांच्या स्फोट आवण विषारी द्रवे्य र्ळती मधे्य देखील महिाच्या भूवमका बजािल्या जातात. 

प्रदेशातील अविशमन प्रावधकरणाला सिव ज्वलनवशल पदाथाांचे सािे कोणत्या विकाणी आहेत, पाणी ि 

फोम यांचे पुरििा वबंदू, फायर फायटीरं् सावहत्य कोिे आहेत, त्या स्थळांची मावहत असते. ते 

आपातकाळाच्या रंर्ीत तावलमीत सहभार्ी म्हणून सामील होतात तसेच पे्रक्षक म्हणून सुद्धा भूवमका 

बजाितात. 

आरोग्य प्रालधकरणांच्या भूलमका: आरोग्य प्रावधकरणात डॉक्टसव, सजवन्स, रुग्णालये, रुग्णिावहका ि इतर 

कमवचारी यांची फार महिाची भूवमका असते. त्यांना मोठ्या अपर्ातांमधे्य फार महिाची कामे करािी 

लार्तात. आपाकावलन योजनेत त्यांचा अंतर्वत समािेश असून महिाची भूवमका पार पाडािी लार्ते.  

मोठ्या ऑफ साईट अपर्ातांत िैद्यवकय उपकरणांसोबत अवतररक्त स्थावनक उपलब्ध सुविधांची देखील 

आिश्यकता असते आवण शेजारील प्रावधकरणांची आपातकाळात शेजारधमव म्हणून मदत वमळाली पावहजे.  

व्यािसालयक आरोग्य ि स रक्षा: बांधकाम, ईरेक्शन, टेल्पसं्टर्, कमीशनीरं्, कायवचालन आवण देखभाल 

काळात या सुविधेत बऱ्यास कायाांचा समािेश होतो, त्यात मनुष्यबळ ि मशीन यांचे बेवसक इनपुट देण्यात 

येते. सिव संबंवधत लोकांचे व्यािसावयक आरोग्य ि सुरक्षा हा सुविधेतील मुख्य भार् आहे. प्रस्तावित सुविधेत 

प्रवतकुल प्रभािांच्या प्रवक्रया कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो, जेणेकरून व्यािसावयक आरोग्य ि 

सुरके्षच्या उपाययोजनांच्या तरतुदी सुवनवितपणे केल्या जातील ि त्यात अविशामक योजनेचा देखील 

समािेश आहे. 

आपत्ती घडल्यानंतरचा आपातकालिन प्रलतसाद 

कोणत्याही प्रकारची आपत्ती र्डल्यास आपातकाळात िरीत ि शीघ्र प्रवतसाद देणे महिाचे असते. हा 

प्रवतसाद व्यक्तीनंी आपत्ती टाळण्यासािी वकंिा वतच्या विरोधात कोणती कारिाई केली, त्यािर अिलंबुन 

असतो. अशा िेळी खालील प्रमाणे काये केली पावहजेत: 

आर् िार्ल्यानंतर कराियाची काये 

आर् लिझिणे: र्ळतीच्या विकाणी लार्लेली छोटी आर् पाण्याची फिारणी करून वकंिा सीओ२ वकंिा 

डीसीपी (रासायवनक पािडर) िापरून विझिून टाकािी. अन इिाईटेड क्लाऊड् वकंिा लार्लेल्या आर्ीच्या 

जिळ काम करणाऱ्या अविशमन कमवचाऱ्याला पाण्याची फिारणी करुन संरवक्षत केले पावहजे.  
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 र्ळती व्हॉल्व बंद करून थांबिता येत असेल, तर व्हॉल्व िरीत बंद करुन टाकािा. व्हॉल्व बंद करत 

असलेल्या व्यक्तीला सतत संरक्षण पुरिािे. त्याच्यािर पाण्याची फिारणी, अविशमन पोषाख, िॉटर जेट 

िँकेट ि इतर योग्य सावहत्या टाकून त्याला संरक्षण द्यािे. अशा व्यक्तीकडे सेफ्टी बेल्ट असलाच 

पावहजे म्हणजे तीव्र आपातकाळात इतर माणसांकडून त्याच्या जीिाचे रक्षण केले जाऊ शकते. ध्वनीची 

पातळी अचानक जोरात िाढल्यास तो भार् मोकळा करािा कारण त्यात दबाि िाढून स्फोट होण्याची 

शक्यता असू शकते.  

मदत ि प निससन  

सहाय्यता देणाऱ्या प्रावधकरणांनी साईटिर खालील कामे करािीत: 

 त्यांच्या दैनंवदन जीिनात कामात प्रते्यक कामाला स्वयंमदत करण्याचे उते्तजन द्यािे.  

 मयतांना ओळखण्यात सहाय्य करािे, मयताची विले्हिाट करािी, खराब झालेले अन्नपदाथव योग्य 

ररतीने विले्हिाट करुन टाकािेत. 

 कामर्ारांच्या योर्दानास उते्तजन द्यािे (लोडीरं्, अनलोडीरं् , वितरण, तातु्परते बांधकाम, 

खाद्यपदाथाांचे वितरण इ.) 

 नुकसान ि तोटा यांचे अद्यिात रेकॉडव िेिण्यासािी सहाय्य करणे. 

 कायदा ि सुव्यिस्था राखण्यासािी सहाय्य करणे. 

 स्वच्छता राखण्यास ि कचऱ्याची विले्हिाट लािण्यास मदत करणे. 

 सांसृ्कवतक ि ररवक्रएशनल कायाांना प्रोत्साहन द्यािे, जेणेकरुन लोकांचे मानवसक आरोग्य सुरवक्षत 

राहील.  

दहशतिादी हल्ला / बााँब स्फोट झाल्यास कराियाची काये 

दहशतिाद्यांचा हल्ला झाल्यास वकंिा बाँबस्फोट झाल्यास खालील प्रमाणे प्राथवमक र्ोष्ट्ी कराव्यात: 

सरकारी बातम्या ि सले्ल ऐकण्यासािी स्वतःजिळ बॅटरीिर चालणारा रेवडओ, वटव्ही असािा. र्र ि कार 

यांच्यासािी आणीबाणीचा पुरििा करण्याची व्यिस्था िेिािी. कौटंुवबक आपातकाळाचे वनयोजन करुन 

िेिािे. शेजाऱ्यांशी समन्वय साधािा. आणीबाणीच्या काळात आपण काय केले पावहजे याची मनातल्या 

मनात उजळणी करािी. िैयल्पक्तक आपातकावलन सावहत्य तयार करून िेिािे, उदा. औषधे ि इतर 

प्रथमोपचाराची साधने, फॅ्लशलाईट, बऱ्याच प्रमाणात बॅटऱ्या, बॅटरीिर चालणारा रेवडयो वकंिा टी.व्ही., 

पाण्याच्या बाटल्या, खराब न होणारे खाद्यपदाथव ि कॅन ओपनर, ल्पिपीरं् बॅग्स, कपडे, सॅवनटेशनचे सावहत्य, 

ज् प्रमाणपत्र, पासपोटव, डर ायव्हीरं् लायसन्स ि इतर महिाची कार्दपते्र एका िॉटरपु्रफ वपशिीत 

िेिािीत. तसेच के्रवडट काडव , रोख रक्कम, अवतररक्त चष्मा इ. जिळ बाळर्ािेत. 

इतर अनथस घडल्यास कराियाची काये 

कोणताही अनथव ि अनोळखी स्वरुपाचा र्डल्यास जी कामे कराियाची असतात, ती क्रमाक्रमाने पार 

पाडािीत. इतर प्रकारच्या अनथाांत दुष्काळ, पाणी पुरििा बंद पडणे, विद्युत ि संपकव  तुटणे, िाहतूक 

कोडंी होणे, शीत/उष्ण लहरी येणे ि इतर प्रकारची आणीबाणी होऊ शकते. बऱ्याच र्टनांत रवहिाश्यांना 

हा अनथव नेमका कशामुळे झाला याची मावहती नसते.  
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पररल्पस्थतीचे ज्ञान कमी असल्यामुळे लोकांमधे्य र्बराट पसरते. त्यामुळे अशा र्बराटीच्या पररल्पस्थतीत लोक 

बरीच उलटसुलट प्रकारच्या प्रवतवक्रया करू शकतात. अशा र्टनांत जीितहानी होण्याची जोखीम मोठ्या 

प्रमाणात िाढते. अशा र्टनांचे प्रभाि टाळण्यासािी रवहिाश्यांनी विशेषतः खालील प्रमाणे कामे 

काळजीपूिवक करािीत: 

 पररल्पस्थतीची विश्वसनीय मावहती वमळिािी. 

 अफिा ि अविश्वसनीय मावहती पसरिण्याचे टाळािे. 

 बाहेर जािे वकंिा र्रातच थांबािे याचा आिश्यकतेनुसार वनणवय घ्यािा. 

 शक्यतोिर कौटंुवबक सदस्यांनी एकत्र रहािे.  

 स्थावनक प्रावधकरणांशी सतत संपकव  साधािा. 

 जाड ि िॉटरपु्रफ कपडे, आवण र्मी ि थंडी पासून संरक्षण करणारी साधने जिळ िेिािी. 

 खाद्यपदाथव, वपण्याचे पाणी ि इतर महिाचे सामान पुढील अवनवित दीर्वकाळाला तोडं देण्यासािी 

जिळपास र्ोळा करुन िेिािेत. 

 र्डबडून जाऊ नये ि सरकारी मदतीची िाट पहािी वकंिा अनथावचे पररणाम कमी करणाऱ्या 

सेिांिर विश्वास िेिािा.  
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लनष्कषस 

 माऊंट मेरी, बांद्रा, मंुबई येथे प्रस्तावित वनिासी इमारत बांधण्यात येईल. 

 बृ.मंु.म.पा. आवण सीएफओ यांच्या सुरक्षा वनयम, वनयमािली ि वनधावरणे यांनुसार अविशमनाचे 

प्रपोनंट्स असतील. 

 प्रस्तावित इमारत सेल्पस्मक झोन 3 च्या आिश्यकतांनुसार रचना केलेली असेल. 

 र्ररु्ती िापरातून वनमावण होणाऱ्या सांडपाण्यािर सिवसमािेशक वसिेज वटर टमेंट पॅ्लन्ट मधे्य प्रवक्रया 

केली जाईल ि पजवन्य जल साठ्याची व्यिस्था केली जाईल. 

 प्रकल्पाच्या साईटच्या सभोितालचे िातािरणातील हिेची रु्णित्ता राष्ट्र ीय हिाई रु्णित्ता 

मानकांनुसार केलेल्या वनधावरणांच्या मयावदेत राहील. 

 र्नकचरा र्ोळा करुन जैविक ि अजैविक असा िेर्िेर्ळा करून त्यांचे िेर्िेर्ळे सािे करून ते 

बृ.मंु.म.पा. कडे हस्तांतरण केले जातील. 

 वसिेज वटर टमेंट पॅ्लन्ट मधून वनमावण होणारे मैला जवमनीत खत म्हणून िापरण्यात येईल. 

 बांधकामाच्या काळात ध्वनी प्रदुषणाची पातळी थोडीशी जास्त िाढेर. कायवचालन काळात ती मुख्यता 

िाहनांच्या ये-जा करण्यामुळे होईल. परंतु ती वनधावररत मयावदांच्या आत राखली जाईल. 

 िनस्पवत ि प्राणी यांच्यािर कोणताही महिाचा पररणाम होणार नाही.  

 काँक्रीटच्या कामात फ्लाय ऍश चा िापर केला जाईल. 

 बांधकाम तसेच कायवचालन काळात प्रकल्पातून रोजर्ारांची वनवमवती होईल. स्थावनक लोकांना 

रोजर्ार वमळाल्यानंतर त्यांचे राहणीमान सुधारेल ि त्याचा आवथवक सामावजक स्तरािर सकारात्मक 

पररणाम होईल. 

 एकूण पुनिवसन कुटंुबे 566 आहेत, म्हणजेच 2830 पेक्षा जास्त लोकांना सुरवक्षत, स्वच्छता, साफ र्रे 

वमळतील. 

 9 मी. रंूदीचा रस्ता मोिा करून तो 13.4 मी रंूदीचा डीपी रोड केला जाईल. 

 वनयमांनुसार 4681.90 चौ.मी. चे सािवजवनक उद्यान विकवसक केले जाईल. 

 योजनेमधे्य एसटीपी, ओडबू्ल्यसी, आरडबू्ल्यएच, सोलर, एलईडी लाईट्, आवण इतर अनेक पयाविरण 

अनुकूल िैवशष्टट्यांचा समािेश असेल. 

 पायाभूत सुविधांचा योग्य तऱ्हेने विकास केला जाईल (डीपी रोड, वसिर लाईन, एसडबू्ल्यडी इ.) 

      ******************** 


