
काय�कारी सारांश 
 
 

प्र�ािवत पुनिव�कास िनवासी इमारत 
“प्रिमलानगर सहकारी गृहिनमा�ण संस्था मया�िदत” 

(इमारत ए आिण बी) 
सी.टी.एस. क्र. ४८/A ,  दिहसर गाव,  दिहसर  (प.), 

मंुबई ४००१०३ 
 

िवकसक 
श्री िस�ीक एम. हाफीझी (CA to Owner ) 
(मेसस� हाय-टेक िसटी हाफीझी डे�लपस�) 

यां�ासाठी  
 
 
  



१. प्रकल्पाचा प�रचय 
 
सदर इमारत “प्रिमलानगर सहकारी गृहिनमा�ण संस्था मया�िदत” सी.टी.एस. क्र. ४८/A ,  दिहसर गाव,  
दिहसर  (प ), मंुबई ४००१०३ येथे प्र�ािवत आहे. “प्रिमलानगर सहकारी गृहिनमा�ण संस्था मया�िदत”  या 
प्रकल्पाम�े एकूण ४ इमारतीचंा समावेश खालीलप्रमाणे आहे;  
 
१.  इमारत ए - तळमजला +४ - २० सदिनका  
२. इमारत ए १  - तळमजला +४ - ४० सदिनका  
३.  इमारत बी  - तळमजला +४ - ४० सदिनका  
४. इमारत सी  - तळमजला +४ - ४० सदिनका 
 
�ापैकी इमारत क्रमांक सी आिण इमारत क्रमांक ए १ जीण� अवस्थेत होती. �ा इमारतीमं�े एकूण ८० 
सदिनका धारक होते. ही इमारत जीण� झालेली होती, तेथील रिहवा�यांसाठी खूपच जुनी आिण असुरि�त 
होती.  बृह�ंुबई महानगरपािलकेने िद.२५/०७/२०१९ रोजी  नोटीस बजावली होती.  
 
बृह�ंुबई महानगरपािलकेने इमारत पाड�ासाठी माग�दश�क सूचना देखील िदनांक १७/०९/२०२० हया 
िदवशी�ा पत्रात नमूद केल्या हो�ा.  
 
  
आता श्री िस�ीक एम हािफिजया CA to Owner  (मेसस� हायटेक िसटी हािफिज डे�लपस�)   यांचा 
सोसायटीचा  पुनिव�कास कर�ाचा प्र�ाव आहे. 
 
प्र�ािवत पुनिव�कास संरचनेत दोन इमारतीचंा समावेश आहे. सदर इमारत  ए (��ल्ट +१ ते ३ ली 
पोिडयम +४ ते २१ माजले )आिण इमारत  बी  (��ल्ट +१ ते ३ ली पोिडयम +४ ते २१ माजले ) म�े 
एकूण २०५  प्र�ािवत सदिनका आहेत. प्र�ािवत पुनिव�कास िनवासी वापरक�ा�साठी आहे. िवकास 
आराख�ा�ा अिभप्रायानुसार िव�मान भूखंडाचा जमीन वापर िनवासी �ेत्र �णून आहे. िनवासी 
प्रकल्पनी हा भूखंड वेढला आहे. 
 
नोदंणीकृत मूल्यांकका�ारे केलेल्या मूल्यांकन अहवालानुसार प्रकल्पाची एकूण िकंमत �. 75 कोटी 
इतकी होईल. 
 
१. १ िवकसक 
प्रकल्पाचे िवकसक श्री श्री िस�ीक एम हािफिजया CA to Owner  (मेसस� हायटेक िसटी हािफिज 
डे�लपस�) आहेत. 
 
१.२ प्रकल्पाचा उ�ेशः  
 
सदर  पुनिव�कास प्रकल्प “प्रिमलानगर सहकारी गृहिनमा�ण संस्था मया�िदत” सी.टी.एस. क्र. ४८/A ,  
दिहसर गाव,  दिहसर  (प ), मंुबई ४००१०३ येथे  प्र�ािवत असून िकनारा िनयमन �ेत्र (सी आर झेड 
)अिधसूचने नुसार मंजुरी घेणे आव�यक आहे. सादर इमारत सी १ शे्रणीम�े मोडत असून ती जीण� / 
धोकादायक घोिषत कर�ात आली आहे. बृह�ंुबई महानगर पािलके�ा माग�दश�क त�ांनुसार सादर 
इमारत पाड�ात आली आहे. प्रिमला नगर को-ऑप हाउिसंग सोसायटी िलिमटेड�ा पुनिव�कासाचा 
प्र�ाव सीआरझेड अिधसूचने�ा खालील  िनयमांतग�त आहे; 



“(सी) जीण�  झालेल्या, मोडकळीस आलेल्या आिण असुरि�त इमारतीचंा  पुनिव�कास: 
 
१. बृहनमंुबईत, सीआरझेड भागात मो�ा सं�ेने जु�ा आिण मोडकळीस आलेल्या, उपक�रत आिण 
असुरि�त इमारती आहेत आिण �ां�ा वयामुळे या संरचना अ�ंत असुरि�त आिण आप�ीज� आहेत 
आिण �णूनच �ां�ा पुनिव�कासाची  िकंवा पुनिन�मा�णाची ��रत गरज आहे.  
२. या प्रकल्पांना खालील अटी व संर�णा�ा अधीन घेतले जाईल: 
 

i. िह अिधसूचना जाहीर झाल्या�ा तारखेपय�त नमूद केलेल्या पुनिव�कास िकंवा पुनबा�धणी प्रकल्पांना 
या इमारती�ंा मालकांना सहभागी क�न वरीलपैकी िकंवा खाजगी िवकसकां�ारे प्रचिलत 
िनयमांनुसार प्र�� िकंवा संयु� उ�मां�ारे िकंवा इतर त�म पया�यां�ारे  पुनिव�कासाची  परवानगी 
िदली जाईल. 

ii. अशा पुनिव�कासा�ा योजनांसाठी �ोर �ेस इंडे� िकंवा �ोर ए�रया रेिशयो स�म 
प्रािधकरणा�ारे प्रकल्पाला मंजुरी िमळाल्या�ा तारखेला लागू असलेल्या शहर िनयोजन 
िनयमावलीनुसार असेल. 

iii. उपरो� अट २ (i) �ा मा�मातून पुनिव�कास हाती घेतलेल्या प्रकल्प प्र�ावांनी इमारती�ा 
पुनिव�कास िकंवा पुनबा�धणी�ा वेळी िनिद�� इमारती�ंा मूळ रिहवा�यांसाठी  यो� िनवास �वस्था 
सुिन��चत केली जाईल. " 

 
�णूनच, संदभा�तील प्र�ावावर डीसीपीआर २०३४नुसार प्रिक्रया केली जाते. 
 
सुधा�रत सीआरझेड अिधसूचना -२०११ �ा आव�यकतेनुसार आिण ०२/०७/२०११ �ा  काया�लय 
िनवेदना नुसार सीआरझेड मंजुरीसाठी प्र�ाव प्र�ुत केला गेला आहे. 
 
स�ाचा िवकास अशा प्रकारे िव�मान सदिनका धारकाला कायमची, सुरि�त संरचना िमळिव�ात मदत 
करेल. स�ा ते असुरि�त इमारतीत राहत होते. खाली पाडलेल्या इमारतीचें फोटो खाली िदले आहेत. 
 

 
 



 
 

आकृती १ : पाडलेल्या इमारतीचें फोटो 
 
संदिभ�त प्रकल्याची जागा  सीआरझेड -२ झोनमुळे प्रभािवत होत असल्याने ६ जानेवारी २०११  �ा 
को�ल रे�ुलेशन झोन (सीआरझेड) �ा अिधसूचनेनुसार सीआरझेड कायदा आकिष�त करतो. हे 
एचटीएल जवळ आहे. �णूनच सीआरझेड मंजुरी�ा अधीन असलेल्या कामास परवानगी आहे. अशा 
प्रकारे सादर प्रकल्पाची जागा  सीआरझेड काय�ास आकिष�त करते तसेच ते  सीझेडएमपी नकाशात  
प्रितिबंिबत होते. इ���ूट ऑफ �रमोट से��ंग, अ�ा युिन�िस�टी, चे�ई (आयआरएस, चे�ई) यांनी 
तयार केलेल्या सीईझेडएमपी आिण �तंत्र अहवालानुसार या जागेची वग�वारी केली गेली आहे. 
  



२. प्रकल्पाचे  वण�न 
 
सदर इमारत “प्रिमलानगर सहकारी गृहिनमा�ण संस्था मया�िदत” सी.टी.एस. क्र. ४८/A ,  दिहसर गाव,  
दिहसर  (प ), मंुबई ४००१०३ येथे प्र�ािवत आहे. या प्रकल्पाम�े एकूण ४ इमारतीचंा समावेश 
खालीलप्रमाणे आहे;  
 
१.  इमारत ए - तळमजला +४ - २० सदिनका  
२. इमारत ए १  - तळमजला +४ - ४० सदिनका  
३.  इमारत बी  - तळमजला +४ - ४० सदिनका  
४. इमारत सी  - तळमजला +४ - ४० सदिनका 
 
�ापैकी इमारत क्रमांक सी आिण इमारत क्रमांक ए १ जीण� अवस्थेत होती. �ा इमारतीमं�े एकूण ८० 
सदिनका धारक होते. ही इमारत जीण� झालेली होती, तेथील रिहवा�यांसाठी खूपच जुनी आिण असुरि�त 
होती.  बृह�ंुबई महानगरपािलकेने िद.२५/०७/२०१९ रोजी  नोटीस बजावली होती.  
 
बृह�ंुबई महानगरपािलकेने इमारत पाड�ासाठी माग�दश�क सूचना देखील िदनांक १७/०९/२०२० हया 
िदवशी�ा पत्रात नमूद केल्या हो�ा.  
 
प्र�ािवत पुनिव�कास संरचनेत दोन इमारतीचंा समावेश आहे. सदर इमारत  ए (��ल्ट +१ ते ३ ली 
पोिडयम +४ ते २१ माजले )आिण इमारत  बी  (��ल्ट +१ ते ३ ली पोिडयम +४ ते २९ माजले ) म�े 
एकूण २०५  प्र�ािवत सदिनका आहेत.प्र�ािवत पुनिव�कास िनवासी वापरक�ा�साठी आहे. िवकास 
आराख�ा�ा अिभप्रायानुसार िव�मान भूखंडाचा जमीन वापर िनवासी �ेत्र �णून आहे. िनवासी 
प्रकल्पनी हा भूखंड वेढला आहे. 
 
बृह�ंुबई महानगर पािलकेने जारी केलेल्या सीआरझेड शेऱ्याम�े   नमूद केल्याप्रमाणे; 
 

१. सीझेडएमपी -२००० �ा अिभप्रायानुसार .टी.एस. क्र. ४८/A ,  दिहसर गाव,  भूखंड नकाशात  
िनळा दाखिवला गेला आहे आिण तो अंशतः सीआरझेड - २  अंतग�त येतो.  

२. सादर भूखंडाला लागून १८.३० मी आिण १३. ४० मी �ंद र�े आहेत.   
३. भूखंड स�ा�ा र�ा�ा  जिमनी�ा (landward) बाजूला आहे. पी. आर काडा�नुसार भूखंडाचे 

�ेत्रफळ ७७५५.७० मी आहे. 
त�ा १: पया�वरणीय तपशील 

अ 
क्र. 

मु�े तपशील 

१.  भौगोिलक स्थान अ�ांश:, १९ ° ११'४९. ०१ "एन 
रेखांश: ७२° ४९'५६. ६९ "ई 

२.  भूमीचा वापर डी.पी. अिभप्रायानुसार प्र�ािवत जागा  िनवासी �ेत्रात 
समािव� 

३.  यातायात सुिवधा १. र�ा  
बापू बागवे रोड : प्रकल्पालगत  
सीएस िलंक रोड : २५० मी 

२. रेल्वे �ेशन  
दिहसर रेल्वे �ेशन १. ७ िकमी 



अ 
क्र. 

मु�े तपशील 

३. िवमानतळ  
छत्रपती िशवाजी महाराज आंतररा�� ीय 
िवमानतळ: २०. ८ िकमी 

४.  हॉ��टल १. लाइफ केअर हॉ��टल- २.४ िक.मी. 
२. िसल्�रलाइन हॉ��टल - १.४ िक.मी. 
३. श्री हरीलाल भगवती महानगरपािलका ��ालय 

- २.३ िक.मी. 
४. िपनॅकल हॉ��टल-  २.४ िक.मी. 

५.  शाळा १. ले��कन ग्लोबल �ूल- २.० िक. मी.  
२. स�ट लुईस ʼहाय�ूल- २.२ िक. मी.  
३. युरोिकड्स प्री�ूल - ५५० मी. 
४. कंदरपाडा बीएमसी �ूल- ५५० मी 

६.  महािव�ालय १. शैल� द्र ए�ुकेशन सोसायटी -२.२ िक.मी. 
२. आर.आर. आंतररा�� ीय महािव�ालय - २.३ 

िक.मी. 
३. ठाकूर रामनारायण कला व वािण� 

महािव�ालय - २.२ िक.मी. 
४. िव�ा भूषण किन� महािव�ालय- ४. ४ िक.मी. 

७.  अि�शमन क� द्र १. कंदर पाडा अि�शमन क� द्र-  ३५० मी 
२. अि�शमन क� द्र मंुबई महानगर पािलका  -  २.९ 

िक. मी.  
३. एमबीएमसी फायर �ेशन-९. ९ िक. मी.  
४. कल्पना चावला अि�शमन क� द्र - ५. ५ िक. मी. 

 



 

 

 
आकृती २: २०. १०. २०१८  रोजी प्रकािशत केलेल्या अंितम सीझेडएमपी २०११ नुसार नकाशा 

 



२.१ प्रकल्पाचा आकार 
 
७७५५. ७० चौ मी भूखंडावर  असलेल्या जीण� इमारतीचा  पुनिव�कास  प्र�ािवत आहे, �ापैकी 
७३३५.७९ चौ मी  इतके �ेत्र एफएसआय �ा गणनेसाठी असेल.  
 
संदभा�तील भूखंड िव�मान र�ा�ा जिमनी�ा (landward ) बाजूला आहे. सदर इमारती�ा 
पुनिव�कासाचा प्र�ाव आहे.. 1967 �ा डीपीनुसार आिण डीसीपीआर २०३४ नुसार जमीन िनवासी 
झोनम�े आहे. इमारत जीण� अवस्थेत  आिण सीआरझेडम�े समािव� आहे. सदर प्र�ावावर 
डीसीपीआर २०३४ लागू आहे. 
 
वा�ुिव�ािवशारदाने (आिक� टे�ने)  प्र�ुत केलेल्या योजना व मािहतीनुसार तसेच डी. सी. 1967 नुसार 
परवानगीनुसार एफएसआय / एफएसआय �ेत्राचा मु� तपशील खालीलप्रमाणे ; 
 

त�ा २ : �ेत्राचा तपशील 
इमारत एकूण 

बांधकाम 
एफएसआय + 
फंजीबल एफएसआय 
�ेत्र  

एफएसआय मु� �ेत्र - 
िजना, िल� लॉबी, हेड 
�म, ओएचटी 

इमारतीची उंची 

१ २७१६९.४३ 
चौ मी   

११९४८ ०५चौ मी   १५२२१.३८चौ मी    ए :६९. ९३ मी 
बी: ९०. ९३  मी 
 

 
२.२ प्रकल्पाची जागा 
 
सदर इमारत “प्रिमलानगर सहकारी गृहिनमा�ण संस्था मया�िदत” सी.टी.एस. क्र. ४८/A ,  दिहसर गाव,  
दिहसर  (प ), मंुबई ४००१०३ �स्थत असून स�ा�ा र�ा�ा जिमनी�ा (लँडवड�) बाजूला आहे. सवा�त 
जवळचे रेल्वे �ेशन दिहसर आहे जे १.७ िकमी आहे. ..आयआरएस, चे�ईने जारी केलेल्या 
नकाशानुसार हा भूखंड सीआरझेड II भागात आहे. 
 
प्र�ािवत प्रकल्पाचे गूगल स्थान खाली िदले आहे; 
 

 



 
संपूणर् प्रकल्पाच ेस्थान 

 
 
 

आकृती ३ : प्रकल्पाचे गूगल स्थान 
 
  



प्र�ािवत भूखंडाची डीपी िट�णी :  

 
आकृती ४  : प्र�ािवत भूखंडाची डीपी िट�णी  

संदभ� �ॉटचे स्थान दश�िवणारी सीझेडएमपी नकाशा :  
आकृती ५ : सीझेडएमपी नकाशा   



टोपोशीट :  

 
आकृती ६: टोपोशीट  

 
प्रकल्पा�ा जागेचे वण�न :  
 
सादर प्रकल्पाची जागा सीआरझेड म�े येत असून, सीआरझेड II मोडते.  सीआरझेड २०११ नुसार 
मालम�ा सीआरझेड काय�ास आकिष�त करते. 
को�ल रे�ुलेशन झोन अिधसूचनेम�े िनिद�� केल्यानुसार प्रकल्पा�ा जागेवर  पया�वरणास 
संवेदनशील अ�या कुठल्याही गो�ी नाहीत. 
 
२. ४ प्र�ािवत िवकास 
 
जीण� झालेल्या संरचनेचा प्र�ािवत पुनिव�कास 
 

त�ा ३ : प्रकल्प तपशील 
 
अ. क्र. तपशील मािहती 

१.  इमारत प्र�ािवत इमारत  ए - ��ल्ट +१ ते ३ पोिडयम  पािक� ग + ४ ते २१ 
मजले रिहवासी �ेत्र 
इमारत  बी - '��ल्ट + १ ते ३ पोिडयम  पािक� ग + ४ ते २७ 
+ २८  (पाट� ) मजले रिहवासी �ेत्र 

२.  सदिनका धारक ८० 



अ. क्र. तपशील मािहती 
३.  सदिनकांचा प्र�ािवत २०३ क्रमांक 
४.  इमारती�ा उंचीची इमारत  ए - ६९. ९३ मी 

इमारत  बी - ९०. ९३  मी  
५.  िवद्युत पुरवठा जोडणी : ३४४०  kW  

कमाल मागणीः १४९१  kW  
िडझेल जनरेटर: ५०० kVA (आप�ालीन) 

६.  प्रकल्पाची ठळक 
वैिशष्�े 

• भूकंप प्रितरोध इमारत रचना 
कॉम्�े�म�े रेन वॉटर हाव���ंग िस�म 
• ऊजा� संवध�न; सोलर वॉटर हीिटंग िस�मची तरतूद. 
• पया�वरणास अनुकूल उपाय, टाइमरचा इ�तम वापर 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
आकृती ७ :  प्रकल्पाचा नकाशा 

  



पािक� गचा  तपशील: 
 
सदिनकाधारकांसाठी आवश्यक पािक� ग: ११०. ५० 
एकूण पािक� ग प्रस्तािवतः १७५ . 
 
२.५ उपयु�ता 
 
बांधकाम, पाणी, वीज, इंधन आिण कामगार बांधकाम टप्�ात आव�यक उपयु�ता. 
 
२.५ . १ पाणी 
 
१) पाणी: बांधकाम टप्�ात  (अपेि�त उपभोग - एकूण ३५ घनमीटर  / िदवस) 
बांधकाम उपक्रमांसाठी: ३५ घनमीटर  / िदवस आिण घरगुती वापरासाठी: ५ घनमीटर  / िदवस 

 
त�ा ४ : पा�ाचा उपयोग - बांधकाम टप्�ात   

 
क्र. वापर उपयोग 

घनमीटर  / िदवस 
तोटा 
घनमीटर  / िदवस 

सांडपाणी 
घनमीटर  / िदवस 

१ बांधकाम उपक्रम- टँकरने 
पाणी 

३० ३० - 

२ घरगुती (५० साइट कामगार) ५ १ ४ 
 एकूण ३५ ३१ ४ 

 
२) पाणी: प्रकल्प पूण��ास  गेल्यानंतर   

त�ा ५ : पा�ाचा उपयोग - प्रकल्प पूण��ास  गेल्यानंतर 
 
अ. क्र. पाणी मागणी (िल. / ��ी / िदवस) सांडपाणी िनिम�ती 

घरगुती ९० िल. / 
��ी / िदवस 
 

�िशंग 
४५   िल. / ��ी / 
िदवस 

एकूण 
१३५ िल. / ��ी 
/ िदवस 

इमारत  ए 
लोकसं�ा-
४३५  

४० २० ६० ५५ 

इमारत  बी - 
लोकसं�ा - 
५५० 

५० २५ ७५ ७० 

एकूण - ९९५ ९0 ४५   १३५ १२५ 
�ोत: - बृह�ंुबई महानगरपािलकेकडून घरगुती वापरासाठी आिण टँकरकडून बांधकामासाठी पाणी 
उपल� होईल. 
बृह�ंुबई महानगरपािलका (एमसीजीएम) कडून पा�ा�ा जोडणीची व मलिनः�ारण  वािहनी�ा 
जोडणीची परवानगी उपल� आहे. 



 
 
२. ५. २ वीज 
 
बांधकाम दर�ान : 
 
 वरील सव� िवद्युत पुरवठा अदानी पॉवरमधून उपल� होईल. हे प्रामु�ाने बांधकाम उपकरणे, सामा� 
प्रकाशयोजना इ साठी आव�यक आहे. 
 
अि�शामक सुर�ा आिण सुर�ािवषयक सव� उपाययोजना  केल्या जातील आिण �ांचे  
प्रािधकरणामाफ� त पय�वे�ण केले जाईल. 
 
प्रकल्प पूण��ास  गेल्यानंतर  : 
जोडणी : ३४४०  kW  
कमाल मागणीः १४९१  kW  
िडझेल जनरेटर: ५००  kVA (आप�ालीन) 
�रलाय� / अदानी  पॉवर कडून वीजपुरवठा होईल. 
 
 
२.६ ह�रत�ेत्र िवकास  
ह�रत�ेत्र िवकासा साठी ११६३. ३६ चौ मी �ेत्र प्र�ािवत आहे. �ा जागे म�े २०  झाडे लावली जातील. 
 
२. ५. ३  मनु�बळ 
 
बांधकाम दर�ान : 
 
(अपेि�त मनु�बळ - सुमारे ५०) 
बांधकामा�ा अवधी�ा कालावधीत जवळपास ५० ��ी काम करतील. या प्रकल्पा�ा जागेवर  
सकाळी ९.०० वाजता लोक असतील. सुर�ा कम�चारी चोवीस तास प्रकल्पा�ा जागेवर असेल. 
 
प्रकल्प पूण��ास  गेल्यानंतर  : 
 
इमारतीमं�े जवळपास ९९५लोक राहतील. या�ित�र� तेथे अ�ागत, ड� ाय�स� आिण सुर�ा कम�चारी 
असतील. 
 
३. वातावरणाचे वण�न 
३. १ वायू पया�वरण: 
 
प्र�ािवत प्रकल्प स्थळ “प्रिमलानगर सहकारी गृहिनमा�ण संस्था मया�िदत” सी.टी.एस. क्र. ४८/A ,  
दिहसर गाव,  दिहसर  (प ), मंुबई ४००१०३ येथे आहे. 
 



�ोत: - वायु उ�ज�नाचा स्रोत काही उपकरणां�ा कंक्रीट पं�,िम�र इ. ही उपकरणे ऑपरेशन 
दर�ान िडझेल इंधन �णून वापरतात. काब�न मोनॉ�ाईड,नायट� ोजन आिण पािट��ुलेट मॅटर इ. चे 
ऑ�साइड हे प्रमुख प्रदूषक असतील. 
 
बांधकाम प्रिक्रयेतून होणाऱ्या उ�ज�नात मु�त: धुळीचा समािव� बनलेले असते. अवजड आिण हलकी 
वाहने, लोकांकडून वाहतूक करणाऱ् या व�ंूचे भारिनयमन व वाहनां�ा हालचालीही उ�ज�ना�ा 
�ोताम�े भर घालतील. 
 
दु�म मािहतीनुसार, िविवध िठकाणी वातावरणीय हवा गुणव�ा संकिलत केली गेली आिण �ांचे परी�ण 
केले गेले. 
 
प�रणाम:  
प�रणाम असे दश�िवत आहेत की सव� प्रदूषकांची पातळी  अ�ास �ेत्रात िनधा��रत मया�देत  आहे. 
प�रणाम शे्रणी : 
 
पीएम १० :  .  
कमाल :  ५९ ते ८३ मायक्रोग्राम प्रित घनमीटर , 
िकमान  : २६ ते ६३ मायक्रोग्राम प्रित घनमीटर , 
पीएम २..५ :    
कमाल :२८ ते ३३ मायक्रोग्राम प्रित घनमीटर , 
िकमान. १४ ते ३० मायक्रोग्राम प्रित घनमीटर,  
एस ओ २ :   
कमाल : १७. ४ते २३. ९ मायक्रोग्राम प्रित घनमीटर,  
िकमान : १०. २  ते १८. ३ मायक्रोग्राम प्रित घनमीटर,  
एनओए� :  
कमाल :२०. ६  ते २९. १  मायक्रोग्राम प्रित घनमीटर 
िकमान: १०. २ ते १८. ३  मायक्रोग्राम प्रित घनमीटर 
सीओ : 
कमाल : ०. ८९ ते १. ८ िमलीग्राम प्रित घनमीटर 
िकमान :०. ०९  ते ०. ९८ िमलीग्राम प्रित घनमीटर 
 
सवा�िधक प्रदूषण पातळी  एमआयडीसी मीरा रोडजवळ िदसून आली, �ानंतर प्रकल्प जागेवर  आिण 
आय सी कॉलनीत सवा�त कमी प्रदूषणाची नोदं झाली . रा�� ीय महामाग� ८ आिण इतर प्रमुख र�ांजवळ 
प्रदूषणाचा  मु�  �ोत वाहनांची रहदारी आिण बांधकामामुळे असल्याचे दश�िवतो. ब�तेक 
सोसायटी�ा सीमेभोवती ह�रत�ेत्र िवकास कर�ात आला आहे �ामुळे प्रदूषण पातळीत घाट झाल्याचे 
िदसून आले.  
 
िन�ष�: िनकाल NAAQS �ा मया�देत आहेत. वाहनां�ा हालचाली, रहदारी आिण जवळपास�ा 
िठकाणी बांधकाम ही प�रसरातील वायू प्रदूषणाची मु� कारणे आहेत.  



३. २ �नी पया�वरण:  
 
अ�ासा�ा �ेत्रा�ा वेगवेग�ा िठकाणी आवाजाची पातळी मोजली गेली. 
 
प�रणाम: 
 
वेगवेग�ा प्रकार�ा पया�वरणाचे प्रितिनिध� करणाऱ् या िठकाणी आवाजाचे �र िनरी�ण केले गेले 
आहे. माग�दश�क सूचनांनुसार आवाजाची पातळी िदवसा आिण रात्री वेळेत नोदंिवली जाते. 
 
प्रकल्पा�ा जागेवर आवाजाची  पातळी मया�दे�ा खाली असल्याचे िदसून आले आहे. प्रकल्पा�ा 
जागेवरील आवाज हा मु�तः  वे�न� ए�ेस हायवे�ा स���स रोडवरील वाहतुकी�ा वेळी िनमा�ण 
होणा आवाजामुळे  असल्याचे िदसून आले आहे. वािण� वाहने देखरेखी�ा काळात धावत असल्याचे 
आढळून आले. िविवध िठकाणी आवाज पातळी उ� बाजू िकंवा वैधािनक मया�दे�ा जवळ असल्याचे 
िदसून आले. हे शहरीकरण आिण वाहनां�ा वाहतुकीशी संबंिधत िक्रयाकलापामुळे आहे. 
३. ३ मातीची गुणव�ाः 
 
प�रणाम:   
स�िद्रय काब�नचे प्रमाण जिमनी�ा वर�ा संर�णासाठी चांगले आहे. बागकाम �ेत्र आिण वृ�ारोपण 
िवकासासाठी शीष� मातीचा वापर केला जाऊ शकतो.  
 
४. ४ पा�ाचे वातावरण: 
४. ४. १  भूजल 
प�रणाम:   
भूजल पा�ाची गुणव�ा दश�वते की आयएस १०५००-२०१२ नुसार सव� मापदंड िविहत मया�देम�े चांगले 
आहेत आिण पाणी िप�ासाठी यो� आहे. प्रकल्पात बृह�ंुबई महानगरपािलकेकडून पाणीपुरवठा 
होईल 
 
४. ४.२ पृ�भाग पाणी: 
प�रणाम:   
पृ�भाग पा�ाची गुणव�ा हे दश�िवते की आयएस २२ ९६r नुसार ब�तेक मापदंड िविहत मया�देम�े 
चांगले आहेत. क� द्रीय प्रदूषण िनयंत्रण मंडळाने प्रकािशत केलेल्या ‘पृ�भागा�ा पा�ा�ा आधारभूत 
वग�करणासाठी पीएच, डीओ, बीओडी आिण एकूण कोिलफो���ा मूल्यांची तुलना करणे गरजेचे  
असते ; हे पािहले जाऊ शकते की िव�लेिषत पृ�भागाचे पाणी म�म प्रदूिषत आहे. �ा पा�ात  कचरा 
आिण िनम�ल्य  मो�ा प्रमाणात प्रवेश करतात आिण �णूनच ते  "वग�" डी "�णून वग�कृत आहेत आिण 
व�जीव आिण म�पालनाचा साठी वापरले जाऊ शकते. 
उपाययोजना: 
 
वायू प्रदूषण शमन :  

त�ा ८: वायू प्रदूषण शमन उपाययोजना 
अ. क्र. �ोत शमन 
१. वाहन साइटवर येणारी सव� वाहने पीयूसी असलेल्या �स्थतीत असल्याची खात्री केली 

जाईल. 
ह�रत  धन वापर�ासाठी जनजागृती केली जाईल. 



अ. क्र. �ोत शमन 
२. घनकचरा कचऱ् याचे यो� पृथ�रण व संग्रहण सुिन��चत केले जाईल. 

लोिडंग आिण अनलोिडंगचे स्थान िन��चत केले जाईल. 
आवारात चांगल्या घरकाम �वसायाची खात्री केली जाईल 

३. बांधकाम 
िक्रयाकलाप 

• जीआय शीट्स�ारे ५. ० मीटर उंचीपय�त बॅ�रकेिडंग साइट�ारे �नी / धूळ 
उपद्रव प्रितबंध 

• कोर�ा जागी पाणी िशंपडणे. 
• िनयिमत देखभाल सह इले��� क चािलत बांधकाम उपकरणांचा जा�ीत 

जा� वापर. 
 
२. �नी प्रदूषण शमन 

त�ा ९ : �नी प्रदूषण शमन उपाययोजना 
अ. क्र. �ोत शमन 

१. िनवासी �ेत्राजवळ आसपास�ा भागाचे र�ण कर�ासाठी पते्र लावून संरि�त केले 
जातील .  
बांधकाम िक्रयाकलाप केवळ िदवसा�ा वेळी केले जातील. 

२. जवळील रहदारी साइटवर येणारी सव� वाहने पीयूसी तपासणी  क�न चांगल्या �स्थतीत 
सुिन��चत केली जातील. 
 गुळगुळीत र�े प्रकल्प साइटम�े राखले जातील. 

३.  बांधकाम 
उपकरणे 

सव� उपकरणे केवळ िदवसा�ा वेळी चालवल्या जातील. 
यो� अंतराने सव� उपकरणांवर वंगण वापरले जाईल. 
 सव� उपकरणांसाठी �नीरोधक आवरणं लावली जातील.  

 
 
३. ३ जल प्रदूषण :  
 
बांधकाम टप्�ात: 
 
�ोत: टँकरचे पाणी िविवध बांधकाम उपक्रमांसाठी वापरले जाईल जसे की, कॉन्के्रटीगं, �ा��रंग 
�ोअ�रंग आिण िफिनिशंग इ. 
 
सांडपाणी: बांधकाम कर�ा�ा कामांतून सांडपा�ाची तयार होणार नाही कारण पा�ाचा उपयोग 
�ा��रंग, �ोअ�रंग आिण िफिनिशंग इ. काम कर�ासाठी केला जातो. 
 घरगुती सांडपाणी साइटवर काम करणा या ��ी�ंा �णजे साइटवर काम करणारे कम�चारी आिण 
मजूर यां�ा  िक्रयाकलापामधून  तयार होईल ( िप�ासाठी, साफसफाई वगैरेसाठी) . बांधकामदर�ान 
िनमा�ण होणारे घरगुती सांडपाणी बृह�ंुबई महानगरपािलके�ा भुयारी  मलिनः�ारण वािहनीला 
जोड�ात  येईल.  
 
प्रकल्प पूण� झाल्यानंतर:  
 
�ोत: - बृह�ंुबई महानगरपािलके�ा पा�ाचा वापर घरगुती उ�ेशाने होईल  
 



 

सांडपाणी िनिम�ती  :  
प्रकल्प पूण� झाल्यानंतर तयार होणारे सांडपाणी १२५ घनमीटर प्रितिदन असेल जे  १४० घनमीटर 
�मते�ा  सांडपाणी प्रिक्रया प्रकल्पाम�े प्रिक्रया केले जाईल . प्रिक्रया केलेले पाणी �िशंग आिण 
बागकामसाठी वापरले जाईल. 
 
उपचार व िवल्हेवाट लावणे:  
सांडपा�ावर प्रिक्रया कर�ासाठी सांडपाणी प्रिक्रया क� द्र प्र�ािवत कर�ात येईल. कामकाजा�ा 
टप्�ात ते पुनवा�पर केले जाईल आिण उव��रत पा�ाचा सांडपाणी बृह�ंुबई महानगरपािलके�ा भुयारी  
गटाराला  जोड�ात   येईल.  
 
४. ४  घनकचरा 
 
बांधकामदर�ान : 
 
जीण� झालेली इमारत बृह�ंुबई महानगरपािलके�ा परवानगीने पाड�ात आली आहे . सोसायटीने  
सदर कामासाठी ठेकेदार नेमला होता. इमारत  पडून  राडारो�ाची  बृह�ंुबई महानगरपािलके�ा 
िनद�शानुसार िवल्हेवाट लाव�ात आली. राडारोडा, कचरा काँक्रीट, माती, तुटलेल्या िवटा, कचरा मलम 
इ�ादी यो� प्रकारे गोळा केल्या जातील आिण आवारात जमीन भर�ासाठी पु�ा वापर�ात येईल. 
 
प्रकल्प पूण��ानंतर :  
 
एकूण घनकचरा दररोज सुमारे ५९७ िकलोगॅ्रम/ िदवस असेल, �ापैकी २३९ िकलोगॅ्रम/ िदवस हा ओला 
कचरा, जैव-वग�करण कर�ायो� कचरा असेल, �ावर स�िद्रय कचरा प प्रकल्पाम�े प्रिक्रया केली 
जाईल आिण ३५८ िकलोगॅ्रम/ िदवस असेल तर सुका कचरा पुढे बृह�ंुबई महानगरपािलकेकडे  प्रिक्रया 
आिण िवल्हेवाट लाव�ासाठी सोपिवला जाईल. तयार झालेला ई कचरा �तंत्रपणे गोळा केला जाईल 
आिण अिधकृत प्रितिनधी�ंा   �ाधीन केला जाईल.  
 
पावसा�ा पा�ाचा िनचरा  
 
पज��जलसंचयासाठी ग�ीतील पावसाळी पाणी  पज��जलसंचय टाकीम�े जमा कर�ात येईल.  
अित�र� पाणी पावसाळी गटारांम�े सोड�ात येईल. 
 
 
५. ०  पया�यी जागेचे परी�ण  
हा प्रकल्प िव�मान रिहवाशांसाठी स�ा�ा जीण� इमारतीचें पुनिव�कास आहे. �णून कोण�ाही पया�यी 
जागेचा  िवचार केला  नाही. 
 
 
 
 
 
  



६.० पया�वरणीय देखरेख योजना 
 
६. १ . २. 
 
प्रकल्पा�ा िठकाणी प्रलाप पूण�ते नंतर  देखरेख खालीलप्रमाणे कर�ात येईल; 
हवा प्रदूषण, हवेची गुणव�ा आिण िडझेल जिनत्रातून बाहेर पडणारी उ�ज�नाचे परी�ण केले जाईल. 
क� द्रीय पया�वरण, वन और जलवायु प�रवत�न मंत्रालयाने  मंजूर केलेल्या प्रयोगशाळे मधून तीन मिह�ांत 
एकदा वातावरणा�ा हवे�ा गुणव�ेचे परी�ण केले जाईल. 
 
सांडपाणी गुणव�ा :   
 
��तेतून िनमा�ण होणा सांडपा�ावर मिह�ातून एकदा भौितक-रासायिनक वैिशष्�ांचे परी�ण केले 
जाईल आिण �ाचा प�रणाम महारा��  प्रदूषण िनयंत्रण मंडळाला सादर केला जाईल. भौितक-रासायिनक 
वैिशष्�े आिण प�रणामासाठी मिह�ातून एकदा सांडपाणी प्रिक्रया क� द्रातलय  पा�ाचे परी�ण केले 
जाईल. 
 
आवाजाची  पातळी :  
 
तीन मिह�ांत एकदा आवाजा�ा पातळीवर ल� ठेवले जाईल. 
 

त�ा ८ : पया�वरणीय देखरेख योजना 
बांधकामादर�ान  
अ. क्र. घटक  मापदंड वारंवारता स्थान 
१. हवेची गुणव�ा एसपीएम, 

आरएसपीएम, एसओ 
2 एनओए�, एचसी 
आिण सीओ  

तै्रमािसक मु� बांधकाम �ेत्र. 
(एकूण १ �ेशन) 

२. आवाज पातळी समतुल्य आवाज 
�रीय डीबी (ए) 

दररोज मु� बांधकाम �ेत्र. 
(एकूण १ �ेशन) 

३. िप�ाचे पाणी भौितक, रासायिनक, 
जैिवक मापदंडांसाठी 
पा�ाचे िव�लेषण.  

तै्रमािसक नगरपािलका पुरवठा 

प्रकल्प पूण��ास गेल्या नंतर 
१. हवेची गुणव�ा एसपीएम, 

आरएसपीएम, एसओ 
2 एनओए�, एचसी 
आिण सीओ  

तै्रमािसक १ �ेशन 

२. आवाज पातळी समतुल्य आवाज 
�रीय डीबी (ए) 

तै्रमािसक १ �ेशन 

३. िप�ाचे पाणी भौितक, रासायिनक, 
जैिवक मापदंडांसाठी 
पा�ाचे िव�लेषण.  

तै्रमािसक १ �ेशन 

 



 
पया�वरण �वस्थापन योजने साठी िनधी: 
बांधकामदर�ान व प्रकल्प पूण� झाल्यानंतर  पया�वरण �वस्थापन योजने साठी िनधी राखून ठेवला 
जाईल. 
 
७. ० आप�ी �वस्थापन योजना 
ही तरतूद स�ा�ा प�र�स्थतीत केवळ सुर�ा आिण अि�सुर�ेसाठी लागू आहे कारण ती एक छोटी 
िनवासी इमारत  आहे. वैय��क घरां�ा �यंपाकघरात शॉट� सिक� ट िकंवा गॅस िसल� डरमुळे येथे फ� 
पया�वरणाला धोका िनमा�ण होऊ शकेल . अपेि�त अ� मानविनिम�त आप�ी नाहीत. पूर, भूकंप इ�ादी 
नैसिग�क आप�ीचंा आपण येथे िवचार केलेला नाही. 
 
सीएफओ आिण बृह�ंुबई महानगर पािलके�ा  माग�दश�क सूचनांनुसार सामा� सुर�ा योजना आिण 
सावधिगरी बाळगणे अपेि�त आहे. पया�वरणीय समतोल राख�ासाठी आिण संभा� हानीकारक 
प�रणामाची तपासणी कर�ासाठी, यो� पया�वरण �वस्थापन , प्रकल्पा�ा  सभोवतालची चांगली 
देखरेख सुचिवली गेली आहे. 
 
 
�ानंतर अि�सुर�ा उपाय खालीलप्रमाणे आहेतः 
 

• अि�शमनसाठी भूिमगत आिण ओ�रहेड पाणी साठवण टाकी. 
• िनग�मन िच� आिण आप�ालीन िनवारण माग� िच� प्रदान केले जाईल 
• अि�पंप, ��ंकलर पंप जॉकी पंपासह प्रदान केले जातील 
• प्र�ेक मजल्यावरील हायड� ंट आउटलेट आिण रबरी नळी�ा सहा�ाने प्र�ेक पायऱ्यां 

जवळ असलेल्या निलका�ा म�-लँिडंगवर वेट राइझर  
• वाळूने भरलेले पोट�बल अि�शमन यंत्र आिण बादली िवद्युत मीटर खोली, िल� मशीन 

�म आिण संपूण� पािक� गम�े ठेवली जाईल. 
• �यंचिलत धूर शोधक यंत्र  आिण आग लागली असता ितची सुचना देणारी यंत्रणा (फायर 

अलाम� िस�म) 
• िनवा�िसत भागाची तरतूद 
• डीसी िनयमांनुसार आिण एनबीसी २०१६ �ा अनुषंगाने अि�शामक िशडी, अि�शामक 

उपकरणे आिण अि�सुर�ा दारे 
 
आप�ी �वस्थापन योजने�ा अ�ासात खालील गो�ीचंा समावेश आहे: 
 

• लोकांना  आिण पया�वरणाला होणारे मोठे धोके ओळखणे; 
• जोखीमांचे मूल्यांकन 
• जेथे श� असेल तेथे चेतावणी प्रणाली िवकिसत करा 
• जोखीम रोख�ासाठी / िनयंित्रत कर�ासाठी मनु�बळ आिण उपाययोजना िवकिसत करा 
• आप�ीला सामोरे जा�ासाठी आगाऊ तयारी करा, नुकसान कमी करा, प्रभािवत लोकांना 

मदत �ा 
• धो�ा�ा प�रणामापासून मु� हो�ाची योजना आखत आहे. 

 
 



७. १ पया�वरणीय, आरो� आिण सुरि�तता 
 
सव� सुरि�तता आिण सुर�ा उपाय बांधकाम स्थळावर पाळल्या जातील. बांधकाम टप्�ात 
माग�दश�क सूचनांनुसार सुर�ा खबरदारी घेतली जाईल. बांधकाम काया�त सामील असलेल्या सव� 
कम�चाऱ् यांना वैय��क संर�णा�क उपकरणे (पीपीई) प्रदान केल्या जातील. प्रकल्प अिधकारी 
अंमलबजावणी प्रिक्रयेदर�ान कामगारांसाठी सुर�ा उपकरणांचा वापर सुिन��चत करतील. सुर�ा 
व सुर�ा अिधकारी या जागेवर पय�वे�ण करतील. कामगार आिण अिधकारी यांना धोकादायक 
प�र�स्थती हाताळ�ासाठी यो� प्रिश�ण िदले जाईल. 
 
प्रकल्पा�ा जागेवर सुरि�त उपाय 
• मंजूर आिक� टे�रल िडझाइन डेटा / नकाशानुसार मापदंड आिण गुणव�ा कठोरपणे 

पाळली जाईल. सरकारी अिधकारी यांना सव� िनयमांचे पालन केले जाईल. 
• बांधकाम टप्�ात माग�दश�क सूचनांनुसार सव� सुरि�तपणे खबरदारी घे�ात येईल. 

बांधकाम काया�त सामील असलेल्या सव� कम�चाऱ् यांना वैय��क संर�णा�क उपकरणे 
(पीपीई) प्रदान केल्या जातील. 

• प्रकल्प साइट�ा आसपास�ा भागाला उपद्रव / धूळफळापासून संरि�त कर�ासाठी ६. 
५० मीटर उंचीपय�त पते्र उभार�ात येतील . 

• कामगारांची सुर�ा सुिन��चत कर�ासाठी अिधकृत ��ीकंडून सव� िवद्युत जोडणी व 
केबलची तपासणी केली जाईल. 

• वातावरणातील धूळ कमी कर�ासाठी िजथे आव�यक असेल तेथे पाणी िशंपडले जाईल.  
• बांधकाम कामकाजापासून �नी पातळी कमी कर�ासाठी इमारत / भूखंडा�ा सीमेसह 

जूट बॅ�रकेिडंग प्रदान केली जाईल. 
• सुर�ा व सुर�ा अिधकारी �ा जागेचे पय�वे�ण करतील. 
• बांधकाम उपक्रमांदर�ान साइटवर उप�स्थत असलेल्या सव� लोकांना से�ी हेल्मेट 

अिनवाय� असेल. 
• ऑपरेशन दर�ान बांधकाम सािह� हाताळणाऱ् या ��ीनंा हँड ग्लो�ज आिण ड� मा� 

प्रदान केले जातील. 
• ऑपरेशन दर�ान उंचीवर काम करणाऱ्या  ��ीनंा से�ी बेल्ट प्रदान केले जातील. 
• संरचनेची उंची जिमनीपासून आव�यक उंची�ा वर उंच झाल्यावर सुमारे ५. ० मीटर वर 

संरक�क जाळीची �वस्था केली जाईल. 
 
७.२ रहदारी �वस्थापन 
बांधकामादर�ान : 

• �ोरेज आिण गोडाऊन �ेत्रांची  यो��र�ा आखणी केली  जाईल. वाहने आिण पािक� गसाठी 
पुरेशी िव�ीण� जागा असेल.लोिडंग आिण अनलोिडंगचे �ेत्रांची  यो��र�ा आखणी केली  
जाईल. . 

• अशा प्रकारे, मु� र�ावर वाहतुकी�ा िनयिमत प्रवाहाम�े कोणतीही अडचण न येता 
प्रकल्प साइटवरील रहदारी �वस्थापनाचे सहज आिण सहज देखरेखीवर िनयंत्रण ठेवले 
जाईल. 

प्रकल्प पूण�तेनंतर :  
• पािक� गची जागा तळघर आिण ��ल्ट / पािक� ग मजल्याखाली िदली जाईल. इमारतीत सव� 

बाजंूनी पुरेशी कार पािक� गची जागा आहे; तेथे मोटारी�ंा सहज हालचाली होतील. 



• वाहने व पािक� गसाठी नगरपािलके�ा र�ापासून इमारतीपय�त ६. ० मीटर �ंदीचा र�ा 
असेल. 

• बृह�ंुबई महानगर पािलकेने घालून िदलेल्या माग�दश�क त�ांनुसार रहदारीचे �वस्थापन 
कर�ात  येईल. 

• अशा प्रकारे मु� र�ावर िनयिमत वाहतुकीस अडथळा न येता रहदारी �वस्थापन सहज 
आिण सहज देखरेखीखाली रािहल. 

 
७. ३ ह�रत �ेत्र िवकास 

 
प्रकल्पातील मोक�ा जागेत ह�रत �ेत्र िवकास कर�ात येईल. �ावर स्थािनक जाती�ंा उपयु� 
वन�ितची लागवड कर�ात येईल. 
 
प्रकल्पामधील  एकूण ऊज�ची  बचत:  
प्रकल्पामधील  एकूण ऊजा� बचत खाली िदली आहे; 
एकूण बचत : २२. ४% 
सौर यंत्रणे�ारे ऊजा� बचत : ५% 
 

७. ४ यातायाती�ा सुिवधा (रहदारी व वाहतूक रोड / रेल / मेट� ो इ.) 
प्र�ािवत प्रकल्पा�ा भोवताली िवकिसत र�ांचे जाळे आहे . सवा�त जवळचे रेल्वे स्थानक दिहसर 
आहे. 
 
७.५ िप�ाचे पा�ाचे   �वस्थापन 
प्रकल्प पूण��ास गेल्या नंतर बृह�ंुबई महानगर पािलकेतफ�   िप�ा�ा पा�ाची सोय केली जाईल. 
 
८. ० प्रकल्पाचा  लाभ 
जीण� झालेल्या संरचनेचा प्र�ािवत पुनिव�कास ितथे राहणाऱ्या ��ीचें राहणीमान उंचावेल.  

• आसपासचा प�रसर िनवासी ��ीकोनातूनही िवकिसत केला जाईल. 
• हे कामकाजा�ा टप्�ात बांधकाम आिण सेवा कम�चाऱ् यांना कामगारां�ा बाबतीत स्थािनक 

लोकांना रोजगारा�ा संधी उपल� क�न देईल. 
• आधुिनक ��ता आिण पायाभूत सुिवधांचा स्थािनक लोकां�ा राहणीमानावर कमीत कमी 

प�रणाम होईल. 
• प्रकल्प प�रसर आिण स्थािनक लोकांचे जीवनमान  सुधारेल. 


