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आपत्ती व्यवस्थापन योजना 

आप्ती ही एक अननयोस्जत घटन  आहे जी रठहव ि ांच्य  िोक द यक आरोग्य च्य  
दृष्टीन,े 

पररच लन व्य्यय क्रकां व  ि रीररक क्रकां व  पय तवरणीय नकुस न आणण िहर च्य  
नकुस न स ठी क रणीभतू ठरत त. सदर आप्ती जसे व दळ, परू,  ठहांस च र च  

िोक , 
झ ल्य मळेु आप्तीच  त्र स होऊ िकतो, , दांगली, प्रमखु आग, इम रत ढकलणे, 

बॉम्बच  
िोक  इ्य दी मळेु ब ि  येऊ िकत.े 
 

मोठ्य  सांकट च्य  क्रकां व  आप्तीच्य  घटनेत, लोक ांन  ्य ांच्य  इस्च्ित गांतव्य 
स्थ न कड े आणणे ही एक प्रमखु क्रक्रय  आहे. अि  वेळी  बेस्टवर लोक ांच्य  
प्रव स ची मोठी जब बद री पडत.े ही पररस्स्थती पणूत करण्य स ठी, बेस्टने वविषेतः 
म न्सनू हांग म स ठी एक ववस्ततृ कृती योजन  तय र केली आहे ्य च  तपिील 
ख लील प्रम णे. 
 
बसच ेप्रवततन 
म न्सनू दरम्य न िहर मध्ये वविषेतः प णी स ठवणे, रेल्वे व्यवस्थेची ववफलत  
क्रकां व  परुवठ  खांडीत होणे अि  समस्य  येत त. अि  सवत पररस्स्थतीत बेस्ट 
बसवर कम लीच  भ र पडतो रेल्वे स्थ नक ब हेर मोठ्य  सांख्येन ेलोक गोळ  
होत त आणण अडकलेल्य  लोक ांन  िक्तय अि  कमीवळेेमध्ये व हतूक प्रद न 
करणे ही बेस्टची जब बद री बनत.े हे लक्ष त ठेवनू आम्ही रेल्वे स्थ नक प सनू 
बबघडलेल्य  रेल्वेसेव ेपयांत अनतररक्तत बसच्य  प्रवततन ची योजन  तय र केली 
आहे.  
सेव  खांडडत करण्य च्य  स्वरुप वर योजन  अवलांबनू असत.े जर सांपणूत रेल्वे म गत 
ब िीत झ ल  तर सांपणूत योजन  प्र्येक स्टेिन प सनू ल ग ूहोईल. जर 
आप्तीच  क ल विी ठदवसभर च  म्हणजेच क य तलयीन त स ांमध्ये असेल तर 
्य च  मखु्य  प्रभ व सीएसटी रेल्वे स्थ नक  आणण चचतगेट रेल्व ेस्थ नक येथे 
ज णवतो. म्हणून आम्ही य  दोन्ही स्टेिनप सनू ज स्तीत ज स्त  
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बसच्य  प्रवततन ची योजन  आखली आहे. जर फक्तत एकच स्टेिन प्रभ ववत झ ल े
तर बस प्रवततन फक्तत ववशिष्ट स्टेिन प सनू कें ठद्रत केले ज ईल. जर प णी 
तुांबणे, बबघ ड इ्य दीमळेु दोन रेल्वेची एख द्य  ववशिष्ट पट्टीवर 2/3 स्थ नक  
दरम्य नची व हतकू बांद होत ेतर बेस्ट ्य ांच्य  बस पररवहन के्षत्र मिील  बस 
सेव  सरुु करेल.  
 
     जवळच्य  आग र प सनू प्र्येक रेल्वे स्थ नक स ठी बसची वेगव न 
उपलब्ित  सनुनस्चचत करण्य स ठीची योजन  आखण्य त आली आहे दितववलेल्य  
योजन ेप्रम णे ज स्तीत ज स्त बसेस आग र प सनू रेल्वे स्थ नक  पयांत आणण 
जर आग व ूसचुन  ठदलीगेली असेल तर सवत बसेस ित्रपती शिव जी अशमतनस 
आणण चचतगेट रेल्वे स्टेिनल  कशमतकमी 2 त स ांच्य  सचुनेने देण्य त येत त.  
  

ववन िक री स्स्थतीत, नेहमी खूप ल ांब अांतर च्य  सांपक तस ठी म गणी असत ेपरांत ु

अि  पररस्स्थतीत नेहमी अि  ठठक ण प सनु जेथे पढुील प्रव स  सोयीस्करपणे 

उपलब्ि आहे. तेथनु बस च लववण्य स ठी सल्ल  ठदल  ज तो असां केल्य ने प्रव ि ांची 
अडचणीच्य  ठठक ण प सनु मकु्ततत  करण्य स ठी बसेस जलद गतीन ेपरत 
प ठववत  येत त.  
 
जेव्ह  िहर मध्ये न गरी अडथळे क्रकां व  इतर कोणतीही आप्ती जसे इम रत 
ढ सळणे इ. येते तेव्ह  उपक्रम ब िीत के्षत्र व्यनतररक्तत स म न्य प्रवततन च ल ू
ठेवते जर पररस्स्थतीची म गणी झ ल्य स गरज असेल तर र त्रीच्य  वेळीही 
प्रवततन च ल ूठेवते 
मखु्य रेल्वे स्थ नक प सनू अनतररक्तत बस प्रवततन स ठीची योजन  जोडपत्र ्'ए' 
मध्ये  दितववली आहे थेट सेवे व्यनतररक्तत जेथे आवचयक असेल तेथे आम्ही बस 
म गत देण्य च  सववसतर प्रस्त व ख ली देत आहोत.  
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अ.क्र.   प्रवततन       मार्त क्रमाांक 

i. शहरातील अांतराांकरीता : - 

1. ित्रपती शिव जी मह र ज टशमतनस त ेर णी लक्ष्मीब ई चौक(स यन)   7 
मय त. म गे 

2. ित्रपती शिव जी मह र ज टशमतनस त ेअणुिक्॑तती नगर    21 
मय त. म गे 

3. हुत ्म  चौक / चचतगेट त ेम हीम बस स्थ नक      83 
म गे 

ii. उपनर्रातील अांतराांकरीता : - 

1. र णी लक्ष्मीब ई चौक(स यन) ते मलुुांड चके न क  27/302 म गे 

2. अणुिक्॑तती नगर त ेव िी बस स्थ नक / शस.बब.डी. बेल परु 504 मय त. म गे 

3. म हीम त ेबोरीवली स्टेिन (प) 202 मय त. म गे 

4. म हीम त ेबोरीवली स्टेिन (प)ू 440 मय त. म गे 

अधिका-याांच्या ननयकु्तत्या 

आमच्य  ववभ ग अधिक री आणण ननरीक्षक कमतच री 24 त स उपलब्ि असत त 
ि.शि.म.ट आणण चचतगेट स्टेिन, येथे लोक ांची मोठ्य  प्रम ण त गदी असत ेहे 
तथ्य लक्ष त घेत  आम्ही दक्षक्षण मुांबई मध्ये ववववि ठठक णी वविषेतः 
ि.शि.म.ट आणण चचतगेट स्टेिन, येथे अधिक -य ांच्य  ननयकु्त्य  करतो. हे 
अधिक री वररष्ठ अधिक -य ांच्य  नेतृ् व ख ली वरील दोन स्थ नक  दरम्य न 
प्रवततन करत त. ते बमृुांमप , रेल्वे आणण इतर उपयकु्तत असलेल्य  स िन ांच्य  
वररष्ठ अधिक -य ांिी समन्वय स िण्य स ठी उपलब्ि असतील. 
ननयांत्रण कक्ष च  दरूध्वनी क्रम ांक आणण इतर उपयकु्ततत  जोडपत्र 'बी' येथे ठदली आहे. 
सीएसएमटी / चचतगेट येथे ननयकु्तत केलेले अधिक री जोडपत्र 'सी'  मध्ये दितववण्य त 
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आल ेआहेत. सवत आग र अधिक -य ांची य दी आणण ्य ांच ेदरुध्वनी क्रम ांक 
जोडपत्र 'डी' मध्ये ठदली आहे सवत आग र व्यवस्थ पक / उप आग र व्यवस्थ पक / 
सह .आग र व्यवस्थ पक आणण वररष्ठ व हतूक अधिक री  य ांची दरुध्वनी 
क्रम ांक सह य दी जोडपत्र 'ई' मध्ये  ठदली आहे.  बमृुांमप  च ेवररष्ठ अधिक री व 

सह य्यक आयकु्तत ्य ांची  न व ेअनकु्रमे जोडपत्र 'एफ' आणण जोडपत्र 'जी'  मध्ये 
ठदली आहेत.   

जेव्ह  मोठ  परू आल  असेल तर प ण्य ची प तळी सरुक्षक्षत प तळीपेक्ष  ज स्त असत े

अि वळेी परू मिनु बस प्रवततन करण्य च  सल्ल  ठदल  ज त न ही. अि  परूग्रस्त 
पररस्स्थतीत बस अडकुन पडल्य न ेप्रव ि ांची ज स्त गैरसोय होते. तसेच,  बस 
मध्ये प णी शिरल्य मळेु बसच्य  भ ग ांच ेमोठ्य  प्रम ण त नकुस न होत ेआणण 
अि   पररस्स्थतीत बस रस््य त बांद पडत.े अि वळेी िक्तय असेल तेव्ह  बस 
सरुक्षक्षत रस््य वर च लववली ज त ेक्रकां व  ख लील सरुक्ष  ननयम ांच ेप लन करणे 
आवचयक आहे. 

 

एकमजली बसस ठी – प णी ररम प तळी पयांत 
दमुजली बसस ठी - प णी प्लॅटफॉमत प तळी पयांत  
व त नकूुशलत आणण सां.न.ैव . (शस.एन.जी.) बसस ठी – प णी ररम प तळीच्य  
ख ली  

अडकलेल्य  प्रव ि ांन  ्य ांच्य  गांतव्यस्थ न पयांत पोहोचण्य स मदत करण्य च ेसवत 
प्रय्न केले ज त त.  परू च ेठठक ण आणण पर वतीत म ग तच्य  योजनेची य दी 
'जोडपत्र एच' मध्ये जोडली आहे. आणण वषत 2015 स ठी 4.5 शमटर पेक्ष  उां च 
भरतीच्य  त रख  आणण वेळ य ांची य दी  'जोडपत्र आय' मध्ये जोडली आहे.  
जेव्ह  आप्क लीन पररस्स्थती उद्भवत ेतेव्ह  आग र व्यवस्थ पक / उप आग र 

व्यवस्थ पक / सह .आग र व्यवस्थ पक मोठ्य  प्रम ण वर न गरीक ांन  स्थल ांतरीत 
करण्य स ठी बससेव  परुवत त. वड ळ  येधथल व हतूक ननयांत्रण कक्ष िी सांपकत  
स िनू बसची व्यवस्थ  केली ज ऊ िकत.े 
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ननयांत्रण कक्षाद्वारे समन्वय:- 

बेस्टच ेवड ळ  आग र येथे व हतकू ननयांत्रण व बस ननयांत्रण कक्ष आहेत आणण 
अधिक -य ांकडून ्य ची 24 त स देखरेख केली ज त.े सध्य  आमच्य कड े
हॉटल इन  सेव  आहे जी आमच्य  पोशलस ननयांत्रण, व हतकू पोशलस ननयांत्रण, 
वेस्टनत रेल्वे कां ट्रोल रूम, शसस्व्हल डडफेन्स कां ट्रोल रूम आणण बमृुांमप  च्य  
आप्ती व्यवस्थ पन ननयांत्रण कक्षल  जोडली आहे.  

आम्ही सध्य  दोन्ही रेल्वेच्य  ननयांत्रण कक्ष आणण सेवेची स्स्थती ज णुन 
घेण्य स ठी ्य ांच्य िी दैननक सांव द आणण समन्वय स ितो. व हतूक ननयांत्रण 
कक्ष च्य  अधिक -य ांन  ओढ वलेल्य  आपस््तची कल्पन  रेल्वे ननयांत्रण 
कक्ष सोबत ननयशमत सांपकत  स िनु रेल्वे सेव  बांद झ ल्य च्य  सांभ व्य 
क ल विीची म ठहती घेण्य च ेननदेि देण्य त आल ेआहे.  

व हतकू ननयांत्रण कक्ष अधिक री सदु्ध  बमृुांमप  ननयांत्रण कक्ष आणण पोशलस 
ननयांत्रण कक्ष य ांच्य िी सांव द स िनु च ांगल  समन्वय स ित त. बस ननयांत्रण 
कक्ष सव तत कमी सांभ व्य वेळेत रस््य वर उभ्य  दोषग्रस्त बसकड ेलक्ष देऊन 
क्रकां व  ती बस स्थ न ांतररत करण्य ची व्यवस्थ  करत.े ननयांत्रण कक्ष ांच ेदरुध्वनी 
क्रम ांक जोडपत्र 'बी' मध्ये दितववलेले आहेत. 

आपत्ती व्यवस्थापन- ननयम 

आप्ती व्यवस्थ पन ननयम हे ख ली ठदलेल्य  कोण्य ही प्रक रच्य  आप्ती 
स ठी व परल ेज त त. ज्य  द्व रे सांबांधित अधिक -य ांन  कृती करण्य च ेसधुचत 
केले ज त.े सदर पररस्स्थती ह त ळण्य स ठी तपिीलव र कृती स ांगुन ्य नसु र 
सवत अधिक -य ांन  तसे करण्य स स ांधगतले ज त.े म नसनू सांबांधित प्रनतस द 
देण्य स ठी मह र ष््र ि सन द्व रे मुांबईमध्ये म नक ऑपरेठटांग प्रक्रक्रय  
(एसओपी) योजन  तय र आहे.  
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1. पररचय 

मोठ्य  सांकट च्य  क्रकां व  आप्तीच्य  घटनेत, लोक ांन  ्य ांच्य  इस्च्ित गांतव्य 
स्थ न पयांत पोहचववणे हे एक प्रमखु उद्दीष्ट बनते. अि  पररस्स्थतीत योग्य 
समन्वय स िणे आणण वेळेवर म ठहती शमळवणे आवचयक असते. व हतूक 
ववभ ग न ेवरील उद्देि पणूत करण्य स ठी व अि  आप्तीांच  स मन  करण्य स ठी 
ननयम तय र केले आहेत.  

आप्ती दरम्य न आप्ती व्यवस्थ पन ने प्र्येक सदस्य ल  अधिक री आणण 
बसेस तैन त करुन ्य ांची भशूमक  आणण जब बद -य  दितववण रे ननयम 
पररभ वषत केले आहेत. सरुुव तीप सनू िवेटपयांत सांकट च ेव्यवस्थ पन करणे 
तसेच अांतगतत आणण ब ह्य सांस्थ ांिी समन्वय आणण सांप्रेषण म ठहती देणे ही 
आप्ती व्यवस्थ पन ची  प्र थशमक जब बद री आहे. 

 2. समन्वयक अधिकारी: - 

i) य  योजनेस ठी समन्वयक अधिक री श्री. व्ही. एस. न ग ांवकर, ओएसडी, हे 
समन्वय स ितील आणण सवत क रव ई करतील. ्य ांच  क य तलयीन दरूध्वनी 
क्रम ांकः 22840823 आणण 22881830 आणण भ्रमणध्वनी क्रम ांक. 
9869313148 आहे.  

ii) आप्ती सांबांधित कोण्य ही सांदेि च्य  ब बतीत श्री. ए. जे. िले र, सह य्यक 
आग र व्यवस्थ पक (स म न्य) हे बहृन्मुांबई मह नगरप शलकेच्य  मखु्य 
क य तलय तील आप्ती ननयांत्रण  

 

कक्ष आणण बेस्ट उपक्रम िी समन्वय स िनू अहव ल देतील. ्य ांच  क य तलय 
दरूध्वनी क्रम ांक 22840823 आणण भ्रमणध्वनी क्रम ांक  9869826201 आहे.   
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ऑफ ड्यटूी क ल विीत, श्री. जे. ए. एस मुल्ल , व हतूक अधिक री (केएमपीएल) 
हे बहृन्मुांबई मह नगरप शलकेच्य  मखु्य क य तलय तील आप्ती ननयांत्रण कक्ष 
आणण बेस्ट  

उपक्रम िी समन्वय स िनू अहव ल देतील. ्य ांच  क य तलयीन भ्रमणध्वनी 
क्रम ांकः 9869621616 आहे. 

3. ननयांत्रण कक्षाद्वारे समन्वय: - 

व हतकू ननयांत्रण व बस ननयांत्रण कक्ष वड ळ  आग र येथे स्थ वपत आहे. वड ळ  
येधथल ननयांत्रण कक्ष वर अधिक -य ांची 24 त स नेमणुक करण्य त येते. सध्य  
सवत बस आग र ननयांत्रण कक्ष ल  टेशलफोन हॉटल इनसह जोडले गेलेले आहेत. य  
व्यनतररक्तत क यतरत अधिक -य ांन  व यरलेस नेटवकत  द्व रे सांप्रेषण केले ज त.े 
सरव् आग र मध्ये व यरलेस से्ससह पी.ए. प्रण ली बसववलेली जीप ग डी प्रद न 
करण्य त आली आहे. उपक्रम कड ेहॉटल इन सेव  आहे जी आमच्य  पोशलस 
ननयांत्रण, व हतकू पोशलस ननयांत्रण, वेस्टनत रेल्वे कां ट्रोल रूम, शसस्व्हल डडफेन्स 
कां ट्रोल रूम आणण बमृुांमप  च्य  आप्ती व्यवस्थ पन ननयांत्रण कक्षल  जोडली 
आहे.  

4. अधिका-याांच्या ननयकु्तत्यााः - 

प्रि सन च्य  सांपणूत पररच लन के्षत्र मध्ये 27 बस आग र आहेत. हे 27 ववभ ग 
म्हणून न म ांक्रकत केले आहेत. हय  ववभ ग त अधिक री आणण ननरीक्षक कमतच री 
जवळजवळ 24 त स क यतरत असत त. हे 27 ववभ ग आग र व्यवस्थ पक / उप 
आग र व्यवस्थ पक / सह य्यक आग र व्यवस्थ पक य ांच्य  देखरेखीख ली 
असत त. प वस ळय च्य  दरम्य न च र ववभ ग ांमध्ये सह य्यक व हतूक अधिक री 
सांपणूत र त्र ननयकु्तत केले ज त त. अधिक -य ांन  क यतरत नसत न  आप्तीांमध्ये 
हजर र हण्य स ठी ्य ांन  ननव सस्थ न जवळ ननयकु्तत करण्य त येते जेणेकरुन ते 
कोणत ही ववलांब न करत  ्य  ठठक णी पोहोच ूिकतील.   
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5.  बहृन्मुांबईमध्ये मान्सनू सांबांधित परू नोंदववण्यासाठी मानक सांचालन प्रक्रक्रये 
अांतर्तत (एसओपी) बेस्टच्या जबाबदा-या (महाराष्ट्र शासनाद्वारे जारी) 

1. रद्दीकरण, बसम ग तची फेर ब ांिणी आ॑णण बसच्य  प्रवततन मध्ये ववलांब, 
मह नगरप शलकेव्द रे परुववण्य त येण रे अस्थ यी आश्रयस्थ न ांच्य  ठठक ण ांबद्दल 
लोक ांन  म ठहती प्रद न करणे आणण सेव  पनुसांचनयत करण्य स ठी केल्य  ज ण -
य  उप ययोजन  करणे. 

2. क ही म ग ांवर प्रव ि ांची गदी कमी करण्य स ठी अनतररक्तत बसेस तैन त ठेवणे. 

3. रेल्वे स्थ नक ांप सनू वविषेतः अडकलेल्य  प्रव चय ांस ठी आणण ि ळ ांमिील 

मलु ांस ठी व हतकू व्यवस्थ  आयोस्जत करणे. 

 मुांबई आपत्कालीन ऑपरेशन प्लॅन (मईुओपी) अांतर्तत, पररवहनासाठी 
आघाडीची सांस्था पररवहन आयकु्तत महाराष्ट्र राज्य असनु बेस्ट उपक्रम ही 
त्याचा समथतक घटक आहे. ऊजेसाठी (पावर, रॅ्स व इांिन), बेस्ट उपक्रम ही 
प्रमखु सांस्था आहे 

6. मानक ऑपरेटीांर् प्रोसेससांर् (एसओपी) अांतर्तत आपत्कालीन प्रवततन कें द्राला 
प्रनतसाद देणे. 

म नक ऑपरेटीांग प्रोसेशसांग (एसओपी) अांतगतत दक्षत  क ल विीमध्ये ननयांत्रण 
कक्ष ब.ृमुां.म.प  / मांत्र लय येधथल आप्क लीन प्रवततन कें द्र ल  ‘जोडपत्र जे’ मध्ये 
नमदु केल्य प्रम णे अहव ल स दर करेल.  

7. आपत्कालीन व्यवस्थापन योजना सरुु करण्याच ेननयम. 

बस आग र मध्ये क्रकां व  मुांबई मध्ये कोठेही आग,परू इ. प्रक रच्य  आप्क लीन 
घटनेमध्ये आग र मध्ये उपस्स्थत अधिक -य ांनी कर वय ची कृती ख लील प्रम णे. 

i) मह व्यस्थ पक ांनी क्रकां व  ब.ृमुां.म.प  च ेआप्क लीन  ननयांत्रण कक्ष ने क्रकां व  इतर 
कोण्य ही सांस्थेन ेठदलेल  सांदेि त ्क ळ व हतकू ववभ ग च्य  बस ि व ननयांत्रण 
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अधिक -य ांन  (बब.आर.सी अधिक री पोहचववल  ज तो. बस ि व ननयांत्रण 
अधिक री य ांच  दरुध्वनी क्रम ांक 9869200357, 24146533 & 24184489  आणण 
दरुध्वनी हॉटल ईन ब.ृमुां.म.प  च ेआप्क लीन  ननयांत्रण कक्ष आणण बेस्ट 
उपक्रम च ेव हतकू ननयांत्रण कक्ष य ांची जोडणी करत.े) 

ii)  आप्ती सांदभ तत बस ि व ननयांत्रण कक्ष च्य  अधिक -य ल  सांदेि 
शमळ ल्य वर त ्क ळ तो सांदेि मह व्यव्थ पक ांन , अनतररक्तत मह व्यव्थ पक ांन  
क्रकां व  उप मह व्यव्थ पक (व हतकू प्रवततन) य ांन  देण्य त येतो. आणण ्य ांच्य  
आदेि च ेप लन करतो. 

iii) जर वरील वररषठ् अधिक री सांपक तमध्ये नसतील तर बस ि व ननयांत्रण 
अधिक री  (बब.आर.सी. अधिक री) त ्क ळ आप्क लीन व्यवस्थ पन ची कृती 
क य तस्न्वत करतो. 

iv) बब.आर.सी. अधिक री नांतर सह य्यक आग र व्यवस्थ पक (सवतस ि रण) 
य ांन  कळवनू मग ते ब.ृमुां.म.प  च ेआप्क लीन  ननयांत्रण कक्ष कड ेि व घेत त. 
जर सह य्यक आग र व्यवस्थ पक (सवतस ि रण) उपलब्ि नसतील तर आग र 
अधिक री (के.एम.वप.एल.) य ांन  कळववले ज त.े 

v) बब.आर.सी. अधिक री त ्क ळ ल ईन ऑफीसरन  (सह य्यक व हतूक 
अधिक री), ववभ गीय क य तलय मध्ये उपस्स्थत अधिक री क्रकां व  आप्क लीन 
ठठक ण च्य  जवळ र हण -य  अधिक -य ांन  सदर ठठक णी ि व घेण्य स ठी 
स ांगेल. 

8. बब.आर.सी. अधिका-याांनी करावयाची कृती 

a)  मह व्यव्थ पक ांन , अनतररक्तत मह व्यव्थ पक ांन  क्रकां व  उप मह व्यव्थ पक 
(व हतकू प्रवततन), वव.क .अ (समन्वयक अधिक री) आणण सह य्यक आग र 
व्यवस्थ पक (सवतस ि रण) य ांन  आप्ती सांबांिी सांदेि पोहचववल  ज तो. 
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b)   बब.आर.सी. अधिक री त ्क ळ ल ईन ऑफीसरन  (सह य्यक व हतूक 
अधिक री), ववभ गीय क य तलय मध्ये उपस्स्थत अधिक री क्रकां व  आप्क लीन 
ठठक ण च्य  जवळ र हण -य  अधिक -य ांन  सदर ठठक णी ि व घेण्य स ठी 
स ांगेल. 

c) परू सबांिी, घटनेच ेठठक णी आणण म गत प्रवतीत करण्य स ठी समन्वय कृती, 
बस फे-य ांमध्ये कप त करुन क्रकां व  आप्क लीन ठठक ण च्य  जवळच्य  
आग र मिनु अनतररक्तत बसची व्यवस्थ  करण्य स ल ईन ऑफीसरन  स ांगतो. 

d) सांबांधित आग र व्यवस्थ पक / उप- आग र व्यवस्थ पक / सह य्यक आग र 
व्यवस्थ पक य ांन  सांदेि ठदल  ज तो.  

e) व हतकू ननयांत्रण कक्ष कडून पोलीस ननयांत्रण कक्ष / अग्नी िमन दल आणण 
ब.ृमुां.म.प  च ेआप्क लीन  ननयांत्रण कक्ष ल  म ठहती ठदली ज त ेआणण 
्य ांच्य कडुन सहक य तची म गणी केली ज त.े  

f) प्रव ि ांची गदी दरु झ ल्य वर आग र व्यवस्थ पक / उप- आग र व्यवस्थ पक / 
सह य्यक आग र व्यवस्थ पक य ांच्य कडुन अहव ल प्र प्त करुन तो 
मह व्यवस्थ पक आणण वररष्ठ अधिक -य ांन  स दर केल  ज तो.  

g) नांतर व हतूक ननयांत्रण कक्ष ही म ठहती ब.ृमुां.म.प . च्य  आप्क लीन  ननयांत्रण 
कक्ष ल  स दर करत.े 

h) आमच्य कडून घेतल्य  गेलेल्य  कृतीची सांबांधित सांस्थेल  म ठहती ठदली ज त.े 
जेणेकरुन पढुील कृतीस ठी क्रकां व  सरक री प तळीवरील अधिक -य ल  तो सांदेि 
हस्त ांतरीत केल  ज तो.  

i) प्रव ि ांन  / कमतच -य ांन  दखु पत झ ल्य स, रुग्ण लय त द खल झ ल्य च  
तपिील बीआरसी अधिक -य कडून प्र प्त करुन त ेआप्ती ननयांत्रण कक्ष ल  ठदले 
ज त त.  

j) प्रस रम ध्यम ांन  वळेेवर आणण ससुांव ठदत सांप्रेषण ज.सां.अ. व्द रे केले ज ईल.  
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k) बीआरसी अधिक री सवत ब हेरुन येण -य  / ब हेर गेलेल्य  शलणखत आणण 
मौणखक सांप्रेषण ची आवचयक नोंद करेल. 

l) ववववि म ध्यम ांद्व रे ब तम्य ांच ेननरीक्षण करुन ्य  बददलची म ठहती ल इन 
ऑक्रफसरल  ठदली ज ते. 

m) सवत प्रक रच्य  आप्तीांमध्ये बीआरसी अधिक -य ांनी सवत अधिक ऱय ांन  / 
गणवेिि री कमतच -य ांन  ल ईनवर प ठव व.े 

n) घटनेनांतरच्य  व जवी मध्य ांतर नांतर, ननयांत्रण कक्ष च ेवररष्ठ अधिक री ्य च े
मलू्य ांकन आणण ववचलेषण करुन आणण आप्तील  प्रनतस द देऊन आणण 
आप्ती  व्यवस्थ पन च्य  ननयम ांची प्रभ वीपणे अांमलबज वणी करुन ्य  
योजनेच  अहव ल प्रि सन आणण आप्ती ननयांत्रण कक्ष ल  ठदल  ज तो. आणण 
मांत्र लय येथील आणीब णी ऑपरेिन्स कें द्र ल  / ब.ृमुां.म.प . ल  ‘जोडपत्र जे’ 
मध्ये जोडलेल्य  ववहीत नमनु्य त  स दर केल  ज तो. 

9. ववभार्ाद्वारे कृती 

a) बीआरसी अधिक -य कडून सांदेि प्र प्त झ ल्य नांतर, ल ईन अधिक री 
त बडतोब ्य  स्थ न वर / ज गी ि व घेईल.  

b) सांबांधित अधिक री ्य नांतर बस प्रवनततत करणे, रदद करणे क्रकां व  
व हतूक ननयांत्रण कक्ष द्व रे जवळच्य  बस आग र तून / बस स्थ नक तून 
अनतररक्तत बसेसची व्यवस्थ  करुन आवचयक ती क रव ई करेल.  

c) ्य नांतर तो आपल्य  आग र िी थेट क्रकां व  व हतूक ननयांत्रण कक्ष द्व रे 
सांव द स िून बस आग र मिुन ब हेर पडण्य स ठी ननयांत्रण कक्ष ल  
कळवेल. ननयांत्रण कक्ष कडून इतर ल ईन अधिक -य ांिी सांव द स िल  
ज ईल. ववभ धगय अधिक री ननयांत्रण कक्ष  बरोबर समन्वय स िून िक्तय 
ती उ्तम कृती करेल.  
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d) सांबांधित आग र व्यवस्थ पक / उप- आग र व्यवस्थ पक / सह य्यक 
आग र व्यवस्थ पक य ांन  कृतीची म ठहती ठदली ज ईल.  

e) आग र व्यवस्थ पक / उप- आग र व्यवस्थ पक / सह य्यक आग र व्यवस्थ पक 
हे पररस्स्थतीनसु र प्रव ि ांची गदी कमी करण्य स ठी सबांिीत ठठक णी बसची सुद्ध  
व्यवस्थ  करतील. 

f) आग र व्यवस्थ पक / उप- आग र व्यवस्थ पक / सह य्यक आग र 
व्यवस्थ पक हे प्रभ वी सांव द र खण्य स ठी टेशलफोन आणण व यरलेस से्स 
ससु्स्थतीत असल्य ची ख त्री करतील.  

g) आग र व्यवस्थ पक / उप- आग र व्यवस्थ पक / सह य्यक आग र 
व्यवस्थ पक हे सांबांिीत मह प शलकेच्य  ववभ ग तील सह य्यक मह प शलक  
आयुक्तत ांसह समन्वय स िुन कोण्य ही आप्तीची प्रथम म ठहती 
शमळवतील.  

h) प्रव ि ांची गदी कमी झ ल्य नांतर क्रकां व  आवचयक ती क रव ई केल्य  
नांतर तो आपल  अहव ल ननयांत्रण कक्ष ल  आणण बीआरसी अधिक -य ल  
देईल.   

i) पररस्स्थतीनुस र बसचे प्रवततन आणण आग र  ब हेर बस प्रवतीत 
करण्य स ठीची व्यवस्थ  जर िक्तय असेल तर पोलीस / व हतूक पोशलस ांच्य  
मदतीने केली ज ईल.   

j) बस आग र, बस स्थ नक इ मध्ये आग ल गल्य स उपलब्ि अग्नी 
ि मक उपकरणे व परुन आग क्षमवण्य स ठी क रव ई कर वी. सहजपणे 
हलववत  येण री घ तक स मग्री सरुक्षक्षत ठठक णी उपलब्ि मनुष्यबळ च्य  
स हय ने हलववली प ठहजे.  
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k) प्रव ि ांन  / कमतच य ांन  दखु पत झ ल्य स, रुग्ण लय त भरती करण्य ची 
क्रकां व  प्रथमोपच र औषि ची व्यवस्थ  केली प ठहजे. ्य  सबांिीच  तपिील 
नांतर ननयांत्रण कक्ष ल  ठदल  प ठहजे.   

l) बसच ेप्रवततन करणे आणण ्य  सबांिी बीआरसी अधिक -य ांन  वेळच्य वेळी 
अशभप्र य देणे.    

m) बस स्थ नक वर प्रव ि ांन  (सांबांधित बसची उपलब्ित , प्रवतीत आणण 
प्रवतीत बसचे पुनस्थ तपन  इ.) ्य बद्दलची घोषण  केली ज ईल. 

10. बसचे प्रवततन 

a) प्र्येक रेल्व ेस्टेिन करीत  जवळच्य  बस आग र प सनू बसची जलद 
उपलब्ित  सनुनस्चचत करण्य स ठी ननयोस्जत केल्य  आहेत. आग र प सनू 
क्रकां व  जवळच्य  बसस्थ नक प सनू रेल्व ेस्टेिन पयांत ज स्तीत ज स्त बस 
पोहचतील य ची ख त्री केली ज ईल.  

 

b) जेव्ह  िहर मध्ये कोणतीही आप्ती येऊन न गरी अडथळे जसे ईम रत 
ढ सळणे इ. ननम तण होत त ्य वेळी उपक्रम आपले प्रवततन प्रभ ववत क्षेत्र 
वगळत  नेहमीप्रम णेच च ल ूठेवते. आवचयक्तयत  व टल्य स आणण 
पररस्स्थतीच्य  म गणीनुस र, प्रि सन आपले प्रवततन र त्रीपयांत च ल ूठेवेल.  

c) मोठय  प्रम ण त पूर आल्य स प ण्य ची प तळी सरुक्षक्षत प तळी पेक्ष  
वरती असेल अि  रस््य वरुन बस न च लववण्य च  सल्ल  ठदल  ज तो. 
अि मळेु पुर मध्ये बस अडकून प्रव ि ांची गैरसोय होते. अि  पररस्स्थतीत 
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िक्तय असेल तेव्ह  पुर ची नतव्रत  कमी असलेल्य  रस््य वरुन बस प्रवतीत 
केल्य  ज त त.   

d) आणीब णीच्य  पररस्स्थतीतून न गररक ांन  मोठ्य  प्रम ण वर ब हेर 
क ढण्य स ठी आग र व्यवस्थ पक / उप आग र व्यवस्थ पक / सह य्यक 
आग र व्यवस्थ पक बसेस प्रद न करत त. वड ळ  येधथल ननयांत्रण कक्ष िी 
सांपकत  स िून बसेसची व्यवस्थ  केली ज ते.  

11. सांपकत   

कोण्य ही आप्ती व्यवस्थ पन मध्ये सांपकत  ह  मह्व च  घटक आहे. सवत 
आग र व्यवस्थ पक / उप आग र व्यवस्थ पक / सह य्यक आग र 
व्यवस्थ पक य ांच ेदरूध्वनी क्रम ांक आणण भरमणध्वनी क्रम ांक जोडपत्र ‘‘डी’’ 
म्हणून सांलग्न आहेत.  

12. भारतीय हवामानशास्त्र ववभार्ासोबत समन्वय (क्षेत्रीय कायातलय):- 

बीआरसी अधिक री हव म न ख ्य बरोबर समन्वय स ितील आणण दररोज 
हव म न अांद ज प्र प्त करतील आणण ववभ गीय अधिक री व वररष्ठ 
अधिक री य ांच्य िी सांव द स िनू आवचयक ती प वले उचलतील. बीआरसी 
अधिक री हव म न ख ्य च  अहव ल पुढे मह व्यवस्थ पक आणण वररष्ठ 
अधिक -य ांन  स दर करतील.  

13. माध्यम कें द्राची ननसमततीाः- 

व हतूक ननयांत्रण कक्ष हे बेस्ट उपक्रम चे म ध्यम कें द्र म्हणून क म करत.े 
ज्य  व्द रे ववववि म ध्यम ांन  आणण न गरीक ांन  सांदेि प्रस रीत करत.े 
ज.सां.अ. क्रकां व  उप ज.सां.अ. हे ननयांत्रण कक्ष मध्ये उपस्स्थत र हून दक्षतेची 
अधिसचून  ज री करतील. 
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आर्ार स्थरीय आपत्ती व्यवस्थापना 
करीता 

 
अांतगतत कोर टीम 

 
सरुक्षा आणण दक्षता ववभार्ाव्दारे 
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14. अांतर्तत स्वरुपातील आपत्ती व्यवस्थापन योजना – जर आपत्ती आर्ारात असेल 
तर  
 सरुक्ष  आणण दक्षत  ववभ ग तफे एक  कोर टीमची ननशमतती करण्य त आली 
आहे जी ठर वीक आग र मध्ये येण -य  आप्तील  ह त ळत.े ्य  सबांिीच ेननयम 
ख लील प्रम णे आहेत. 
 
14.1. सांकल्पना  
आप्ती ही ददैुवी, अच नक उद्धभवण री घटन  आहे. आप्ती व्यवसस्थ पन हे 
व्यवह र त उपयोगी पडण रे ववज्ञ न असनू ्य  व्द रे खबरद रीची योजन , क्रीय , 
सज्जत , आणण  
ननकडीच  प्रसांग, आणण पनुतप्र प्ती, आप्ती व्यवसस्थ पन हे व्य पक आणण सतत 
होण री क्रीय  असनू व्यस्क्ततगत आप्ती प्रसांग ल  प्रनतक्रीय  देण री न ही.     
 
14.2. उदिृष्ट्ट  
आप्ती ह त ळणे हे आवचयक असनु ्य व्द रे भववष्यक लीन पररस्स्थती आणण 
गरज  य ांच ेननयोजन करत  येते. आणण प्रभ वी आणण समन्वय उप य योजन  
करत  येत त. तो एक सवत सम वेिक प्रय्न आहे ्य  व्द रे प्रनतबांि, क्रीय  
आणण सज्जत  र खुन अडथळे आणण येण -य  व्य्यय  आगोदर ्य ांच ेप्रम ण 
कमी करत  येत.े 
 बेस्ट उपक्रम ल  न गरी सांरक्षण प्र धिकरण ने ववट ल इांस्टॉलेिन शसस्व्हल 
डडफेन्स यनुनयन नां. 51, (स्व्ह.आय.सी.डी.य.ु51) म्हणुन घोवषत केले आहे.     
बेस्ट उपक्रम च ेख लील उप घटक आहेत 

1. आग र  
2. क यत ि ळ  
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3. परुवठ  स्थ पन करणे  
 

 
14.3. कोर टीम 
1. आप्तीिी लढत ह  सांयसु्क्ततक उपक्रम असल्य मळेु कोर टीम मध्ये सबांिीत 
आग र तील आग र व्यवस्थ पक / उपआग र व्यवस्थ पक / सह य्यक आग र 
व्यवस्थ पक, अधिक्षक / सह य्यक अशभयांत , वररष्ठ सरुक्ष  अधिक री,  सरुक्ष  
अधिक री / सह य्यक सरुक्ष  अधिक री (वॉडतन) आणण अवेक्षक य ांच  सम वेि 
असतो. उप मह व्यवस्थ पक (व हतूक प्रवततन) आणण उप मखु्य सरुक्ष  आणण 
दक्षत  अधिक री (वररष्ठ) हे समन्वयक अधिक री असतील आणण त ेकोर टीमल  
म गतदितन करतील. द दर क यति ळेच्य  कोर टीममध्ये मखु्य व्यवस्थ पक (क यत)/ 
उप मखु्य सरुक्ष  अधिक री / ववभ गीय अशभयांत  / अवेक्षक य ांच  सम वेि 
र ॑ठहल आणण परुवठ  स्थ पन करण्य च्य  कोर टीममध्ये ववभ गीय अशभयांत / 
सरुक्ष  अधिक री/ अवेक्षक य ांच  सम वेि र ॑ठहल   
14.4. कोर टीमच्या सवतसामान्य जबाबदा-या  
i)  कोर टीम ख लील म ठहती ठेवत े

अ) स्थ ननक पोलीस स्टेिनच  दरूध्वनी क्रम ांक  

बी) रुग्ण लये (सरक री / ख जगी) 
क) कमतच -य ांच  ननव सी प्त  आणण ्य ांच ेसांपकत  क्रम ांक 

ड) अग्नी िमन दल  

इ) न गरी सांरक्षण प्र धिकरण 

एफ) ब.ृमुां.म.प . च ेववभ ग  
ii) ते रुग्णशिबबक / ववजेरी / कां ठदल / मेणब्ती /क डपेेटी / प्रथमोपच र पेटी / अग्नी 
िमन उपकरणे इ. स िने सहज उपलब्ि होतील अि  ठठक णी ठेवतील. 
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iii) आग र तील आग र व्यवस्थ पक / उपआग र व्यवस्थ पक / सह य्यक आग र 
व्यवस्थ पक, अधिक्षक / सह य्यक अशभयांत , सह य्यक सरुक्ष  अधिक री, 
अवेक्षक हे ववभ ग, नकुस नीच ेक रण य ांची तप सणी करतील आणण व हतकू 
ननयांत्रण / बस ननयांत्रण कक्ष ल  सधुचत करतील.  
iv) अपघ त मध्ये आग र व्यवस्थ पक / उपआग र व्यवस्थ पक / सह य्यक 
आग र व्यवस्थ पक, अधिक्षक / सह य्यक अशभयांत , सह य्यक सरुक्ष  अधिक री, 
अवेक्षक हे त ्क ळ उपक्रम च ेवदै्यक्रकय  अधिक री / सह य्यक वदै्यक्रकय 
अधिक री य ांच्य िी सांपकत  स ितील. आणण ्य ांन  तप सनू प्रथमोपच र करतील 
आणण जर आवचयकत  असेल तर गांभीर स्वरुप च्य  अपघ त च्य वेळी जवळच्य  
रुग्ण लय िी सांपकत  स ितील. आग र व्यवस्थ पक / उपआग र व्यवस्थ पक / 
सह य्यक आग र व्यवस्थ पक, अधिक्षक / सह य्यक अशभयांत , हे अपघ तग्रस्त ्
व्यस्क्ततल  रुग्ण लय त हलववण्य स ठी व हन ची व्यवस्थ  करतील. 
v) अधिक्षक / सह य्यक अशभयांत , परर. अशभ. घटनेची म ठहती क रख न  
सांच लक ांन  देतील. 
14.5. परू / जोराचा पाऊस 
जग च्य  ववववि भ ग मध्ये वेगवगेळी भौगोलीक हव म न पररस्स्थती प्रचलीत 
असल्य मळेु ्य  के्षत्र च्य  कमकुवततेनसु र ववववि प्रक रच्य  नसैधगतक आप््य  
जसे परू, दषु्क ळ इ्य ठद घटन  व रांव र घडत असत त. 
 स म न्यतः कोरडी जमीन व य  गेलेल्य  प ण्य न ेभरण्य च्य  स्स्थतीच ेपरू 
म्हणून वणतन केले ज ते, परू च  वेग जलद क्रकां व  मांद होण्य ची िक्तयत  असते. 
मुांबईच्य  सांबांि त बोल यच ेझ ल ेतर समदु्र च्य  प ण्य ल  परू क्रकां व  नदील  परू 
अि  घटन  घडलेल्य  न ठहत. आपल्य कड ेनेहमी जोरद र प वस मळेु परू 
आल्य च्य  घटन  होत असत त. मुांबईच्य  परू ांच  मखु्य प्रभ व रेल्वेच ेज ळे 
आणण व हतकू व्यवस्थेवर होत असतो. ्य मळेु मोठय  प्रम ण त आधथतक आणण 
स म स्जक अडथळे येत असत त.  
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i) स्थ ननक पररस्स्थती ज णनू व हतकू अधिक री सदर पररस्स्थतीबद्दल कोर 
टीमल  कळवत त. 
ii) कोर टीम पररस्स्थतीच ेमलू्याांकन करत,े होणारा अपेक्षीत प्रभाव समजुन 
घेऊन ती मादहती वाहतूक ननयांत्रण कक्षाला देते आणण पढुील 48 तासाचा 
हवामानाच्या अांदाजा बद्दल मादहती ववचारत.े 
iii) कोर टीम आर्ाराच्या पररसराची तपासणी करते आणण आर्ारातील पाण्याखाली 
जाणारा सखल भार् ओळखुन तेथे प्रनतबांिक उपाययोजना आखतात जेणे करुन 
कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही.   
iv) जर आग र मध्ये प ण्य ची प तळी व ढली तर कमतच री आणण  उपक्रम च्य  
म लम्तेच ेरक्षण करणे हे कोर टीमच ेमखु्य कततव्य आहे. 
v) ्य ांनी आग र परीसर मिील तरणपटटुांच्य  प्य ांची आणण दरुध्वनी क्रम ांक 
असलेली य दी तय र कर वी. 
vi) कोर टीमने - 
a) बमृुांमप शलकेच्य  आप्ती व्यवस्थ पन कक्ष ल / स्थ ननक पोलीस स्टेिन/अग्नी 
िमन दल  / ववभ गीय क य तलय आणण व हतूक ननयांत्रण / बस ननयांत्रण ल  
परर॑स्स्थतीची म ठहती कळव वी. 
b) कमतच य ांच्य  सटुकेस ठी जर आवचयक्तयत  असेल तर हव  भरुन फुगवलेले 
ट यसत / ्यबू / रुग्णशिबबक  / दोरखांड इ. तय र ठेव वेत. 
c) तळ मजल्य वरील क य तलय उद . नतकीट व रोख, अशभय ांत्रीकी इम रत, 
उपह रगहृ इ. येथे भेट ठदली प ठहजे आग र व्यवस्थ पक / उपआग र 
व्यवस्थ पक / सह य्यक आग र व्यवस्थ पक य ांनी चलनी नोट  ठेव यच्य  
ज गेमध्ये बदल करुन आवचयक्तयत  भ सल्य स ्य  आग र व्यवस्थ पक ांच्य  
क य तलय त सरुक्षक्षतपणे ठेव व्य त.  
d) कमतच य ांच्य  मदतीन ेमह ग / इलेक्तट्रॉननक उपकरण ांची ज ग  बदलनु ती 
सरुक्षक्षत स्थ नी म्हणजेच इम रतीच्य  1 क्रकां व  2 मजल्य वर ह लव वीत. 
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e) जर प ण्य ची प तळी व ढत असेल तर व हतकू व्यवस्थ  कोलमडण्य ची 
िक्तयत  असत े
अि वळेी कमतच -य ांन  आग र पररसर त र हण्य ची सचून  देण्य त य वी. 
f) आवचयक्तयत  असेल तर सरुक्ष  कमतच -य ांनी दरव ज ेबांद केले प ठहजेत जेणे 
करुन ट यसत, ्यबू, तेल च ेवप ांप इ्य दी स रखी स मग्री व हुन ज ण र न ही. 
g) कमतच -य ांन  इम रतीच्य  वरच्य  मजल्य वर आश्रय घेण्य स स ांधगतल ेप ठहजे. 
h) ्य ांनी उपह रगहृ मध्ये परेुस  अन्न परुवठ  सनुनस्चचत केल  प ठहजे. 
i) बबनत री सांच नेहमी च जत केलेल  आणण क यतरत ठेवल  प ठहजे. 
j) जर प ण्य ची प तळी व ढू ल गली, तर आग र तील बसेस सरुक्षीत / जवळच्य  
आग र त हलववल्य  प ठहजेत. 
 
14.6. भकुां प  
भकूां प ही सव तत ववन िक री नसैधगतक आप्तीांपकैी एक आहे. आपल्य  देि च  
बहुतेक भ ग ह . भकूां पीय पटय  ख ली येतो. भकूां प ह  अच नक उग्र होऊन सवत 
हल ूल गत ेक्रकां व  पथृ्वीच्य   पषृ्ठभ ग च  क ही भ ग तील वरच्य  थर मध्ये 
अच नक ह लच ली होऊन खडक ांच ेववस्थ पन झ ल्य मळेु भसू्खलन आणण 
सनु मी होत त.  
भकूां प च्य वेळी ख लील उप ययोजन  कर व्य त – 
i) स्थल ांतरीत करणे. 
ii) स्थल ांतरीत करण्य ची योजन  तय र करणे आणण प्रदशितत करणे. 
iii) दोन खोल्य ांच्य  मिल  म गत / जीन्य मध्ये अडथळ  न ठेवत  ते मोकळे 
ठेवणे. 
iv) वीजेच ेबटण बांद करणे / प ण्य च  नळ / गॅस बांद करणे आवचयक आहे. 
v) कमतच -य ांनी अवजड टेबल ांच्य  ख ली आणण खोलीच्य  कोप-य ांमध्ये आश्रय 
घ्य व  आणण  िक्तय असेलतर आत मध्ये कोंडून रह व.े  
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vi) कमतच -य ांनी घ बरू नये. 
vii) आपण शलफ्टमध्ये असल्य स सवत मजल्य वरील बटणे द ब . 
viii) कमतच -य ांनी इम रतीकड ेि वत न ज त  उघडय  ज गी एकत्र/ एकबत्रत 
होणे आवचयक आहे. 
भकूां पानांतर 
i) पररसर तील सांरचन ्मक आणण इतर म लम्तेच ेनकुस न तप स . 
ii) प ण्य च  नळ बांद कर , वीजेच ेबटण बांद कर . 
iii) कोण्य ही अपघ त / जखमीांची तप सणी कर  आणण प्रथमोपच र  कर  गांभीर   

जखमी व्यक्ततील  रुग्ण लय त द खल कर . 
iv) व हतूक ननयांत्रण कक्ष ल  आणण बमृुांमप  च्य  आप्ती व्यवस्थ पन ननयांत्रण 
कक्ष ल  सांपकत  स ि . 
v) सरक री / न गरी सांरक्षण प्र धिकरण ांनी ठदलेल्य  ननदेि ांच ेप लन कर . 
vi) कोण ल ही िमु्रप न करण्य ची आणण क डपेेटी प्रज्वलीत करण्य ची, ठदवे 
ल वण्य ची परव नगी देऊ नक  क रण तेथ ेव य ूगळती अस ूिकते. 
vii) जर आग ल गली असेल तर ती ववझव . आणण जर आग मोठय  प्रम ण त 
असली तर अस्ग्नि मक दल ल  प च रण कर .  
viii) ज्वलनिील पद थत उद . पेट्रोल, डडझले, तेल इ. त बडतोब दरु कर .  
ix) लोक भ जले असतील अिी िांक  असेल तर ्य  सांबांिीची म ठहती बच व 
क यत करण -य  लोक ांन  / पोलीस ांन  / अस्ग्नि मक दल ल  द्य .  
 
14.7. चक्रीवादळ  
ठर ववक क ळ नांतर आपल्य  देि त सव तत भयांकर ह नीक रक आणण सांभ व्य 
प्र णघ तक घटन ांपकैी एक घटन  म्हणजे चक्रीव दळ आहे. भौगोशलक 
पररस्स्थतीनसु र ्य च ेवेगवेगळे पररण म आहेत. व त वरण त ननम तण होण -य  
कमी द ब च  पररण म म्हणजे चक्रीव दळ. 
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प्र धिकरण कडून आग ऊ सचुन  शमळ ल्य नांतर कोर टीमने– 
i) सवत कमतच -य ांन  सधुचत कर . 
ii) आणीब णीच्य  प्रसांगी सहज उपलब्ि होईल अिी स मग्री जसे ववजेरी, कां दील, 
अस्ग्निमन उपकरणे, रुग्णशिबबक , प्रथमोपच र पेटी इ. तय र ठेव . 
iii) क च / ि तूच ेतकुड े/ शसांमेंटच ेपत्र ेय स रख्य  वस्त ूचक्रीव दळ ने / व दळ न े
उडण्य ची िक्तयत  असते ्य मळेु त ेबांद ठठक णी स ठवनू ठेव . 
iv) मोकळय  क च  असलेल्य  णखडक्तय ांच्य  झडप  / णखडक्तय  सरुक्षक्षत असणे 
आवचयक आहे. 
vi) खुल्य  आव र त क म करण -य  कमतच -य ांनी इम रतीमध्ये आश्रय घ्य व . 
vii) जर जोर च  व र  व हत असेल तर कॅं टीनमध्ये गॅस / केरोशसन स्टॉव्ह आणण 
कोळि च  ओव्हन बांद कर व ,  
viii) सरुक्ष  कमतच -य ांनी पररस्स्थतीची सरुक्षक्षत ठठक ण वरुन टेह ळणी / देखरेख 
कर वी जेणेकरुन ्य ल  सांपणूत पररसर ठदसेल. 
 
14.8. आर् 
म नव ननशमतत आप्तीमध्ये आग, यदेु्ध, स ांप्रद नयक दांगली, बॉम स्फोट 
इ्य दीांच  सम वेि आहे. अस्ग्न ही एक आप्ती आहे, जी म नव ननशमतत क्रकां व  
नसैधगतक अस ूिकत.े जर योग्य वेळी नतच्य वर ननयांत्रण न शमळ ल्य स ती 
जीवन आणण म लम्तेच ेप्रचांड नकुस न करण्य स क रणीभतू होते. आग ही 
र स यननक प्रक्रक्रय  म्हणून पररभ वषत केलेली आहे ज्य मध्ये पद थत र स यननक 
पद्धतीन ेहवतेील ऑस्क्तसजन सोबत एकत्र येवनू योग्य त पम न वर ्य ची प्रक्रक्रय  
होत.े हय  प्रक्रीयेमळेु उष्णत , प्रक ि आणण ज्योत ननम तण होत.े  म्हणून 
म लम्त  आणण  स्जवीत ह नी कमी करणे हे आपल ेप्रथम उठदष्ट आहे. हे 
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केवळ ननयम, ववननयम, आग प्रतीबांिक अभ्य सक्रम च ेसखोल प लन करूनच 
प्र प्त केले ज ऊ िकते.  
i) आग ल गण्य च्य  घटनेच्य  ब बतीत वररष्ठ सरुक्ष  अधिक री/ सरुक्ष  
अधिक री/ सह य्यक सरुक्ष  अधिक री आणण सरुक्ष  कमतच री अस्ग्न िमन 
उपकरणे व परुन आग ववझववण्य च  प्रय्न करतील. जर आग मोठय  प्रम ण त 
असेल तर जवळील अस्ग्नि मक दल ल  बोलव वे. 
ii) कमतच री भयभीत न होण्य करीत  कोर टीमने सक्रक्रय प वल ेउचलली 
प ठहजेत. आणण क्रकम न जोखीम घेऊन प्रवततन सरुू केले प ठहजे. 
iii) कोर टीमने इतर न गरी प्र धिकरण ांन  उद ः स्थ ननक पोलीस स्टेिन, 
वदै्यकीय आणण आणण सम ांतर वदै्यकीय सेव , रुग्णव ठहक  इ. सधुचत केले 
प ठहजे. 
iv) प्रक्रक्रय  सरुू करण्य स ठी कोर टीमने बच व क यतगट ल  मदत केली प ठहजे. 
v) जर आग मोठय  प्रकरण त असेल तर नतच्य वर  ननयांत्रण आणण्य स ठी 
इम रत / अशभय ां॑त्॑रीकी ववभ ग, सरुक्ष  अधिक री / कमतच री य ांनी मखु्य स्स्वच 
बांद करणे आवचयक आहे.  
vi) दरम्य न, अवेक्षक न ेअस्ग्नि मक दल ल  आग र मध्ये स्थ वपत आधगच  पांप 
सरुु करण्य स ठी मदत केली प ठहजे.  
vii) आग र व्यवस्थ पक / उपआग र व्यवस्थ पक / सह य्यक आग र 
व्यवस्थ पक, अधिक्षक / सह य्यक अशभयांत , सह य्यक सरुक्ष  अधिक री, 
अवेक्षक हे कमतच -य ांच्य  मदतीन ेज्वलनिील पद थत आधगप सनू दरु ठेवण्य स 
मदत करतील.  
14.9. बॉम्ब स्फोट 
बॉम्बस्फोट मळेु होण री आप्ती ही सांपणूतपणे मनषु्य-ननशमतत आहे बॉम्बची शभती 
/ िोक   लोक ांमध्ये दहित ननम तण करतो. देि मध्ये आणण सीमेपलीकडील 
दहितव दी गट ांमळेु  व ढण -य  अि  घटन ांची सांख्य  आणण शभतीच ेव त वरण 
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लक्ष त घेत  तो प्रचन ह त ळणे आवचयक झ ल ेआहे.  बेस्ट बसन  क ही वेळ  
लक्ष्य केले गेले होत.े    
i) समन्वय अधिक री मखु्य सरुक्ष  आणण दक्षत  अधिक री / उप मखु्य 
व्यवस्थ पक व हतकू (ननयोजन आणण ननयांत्रण) हे समन्वयक अधिक री म्हणुन 
व हतकू ननयांतर्ण कक्ष ल  अहव ल स दर करतील. 
ii) समन्वय अधिक री हे परुवठ  ि खेच्य  पयतवेक्षीय ननयांत्रण, द दर मिील 
वररष्ठ अधिक -य ांिी, ननयांत्रण यांत्रण , प ठकव डी, बस ननयांत्रण अधिक री, 
वड ळ , सरुक्ष  आणण दक्षत  ववभ ग च ेउपमखु्य सरुक्ष  अधिक री य ांच्य िी 
सांपक तत र हतील.  
iii) समन्वयक अधिक री ख लील ठठक णी म ठहती देईल 
अ) स्थ ननक पोशलस स्टेिन 
ब) पोशलस ननयांत्रण कक्ष 
सी) अस्ग्न ि मक दल / रुग्णव ठहक  
ड) मह प शलकेच ेआप्ती व्यवस्थ पन ननयांत्रण कक्ष 
ई) आप्ती व्यवस्थ पन ननयांत्रण कक्ष 
एफ) जवळची रुग्ण लये 
iv) समन्वयक अधिक री ्य ांच्य  अधिक -य ांन  सदर ठठक ण ची पररस्स्थती 
ह त ळण्य स ठी   ननदेशित करतील आणण त ेसमन्वय अधिक -य ांन  व व हतकू 
ननयांत्रण कक्ष ल  जीवीत आणण म लम्तेच्य  नकुस न च्य  स्वरुप ववषयी अहव ल 
देतील.  
v) सदर ठठक ण वर सरुक्ष  अधिक री पोशलस ांच्य  सांपक तत र हुन ्य  ठठक ण ची 
गठदतप सनू मकु्ततत  करेल आणण रस््य वरुन व हन ांची आ॑णण रुग्णव ठ॑हक ांची गती 
सरुळीत होण्य स ठी ्य ांन  ववनांती करेल.  
vi) वदै्यकीय अधिक री सदर ठठक णी / हॉस्स्पटलल  भेट देतील आणण जखमी 
व्यक्ततीांन   
आवचयक ती मदत करतील. 
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vii) व हतकू, परुवठ  आणण बस ननयांत्रण य ांच्य  सांपक तत ज.सां.अ. र हतील 
आणण नांतर ्य ांच्य कडून प्रवतीत बस म गत, परुवठ  पनुतस्थ वपत करण्य ववषयीची 
म ठहती घेऊन ते ती म ठहती म ध्यम ांन  आणण स्थ ननक केबल ऑपरेटर य ांन  
प्रस रीत करण्य स ठी देतील.  
viii) पोलीस औपच ररकत  पणूत झ ल्य वर पररवहन अशभय ांत्रीकी ववभ ग च े
अधिक री दघुतटन  ग्रस्त बस दरू नेण्य ची व्यवस्थ  करतील.  
ix) अपघ त ववभ ग च ेअधिक री / कमतच री हे जखमी व्यक्ततीच ेतपिील गोळ  
करतील. 
x) बस स्थ नक वरील प्रव ि ांन  बसची उपलब्ित , प्रवतीत बसम गत आणण बसच े
पनुतस्थ पन इ. सबांिी म ठहती घोवषत करुन स ांधगतली ज ईल.  
xi) जर मोठ  हल्ल  झ ल  असेल तर आमच्य  बसेस जखमीांन  रुग्ण लय त 
द खल करण्य स ठी उपलब्ि करुन ठदल्य  ज तील.  
xii) समन्वयक, सदर घटनचेी म ठहती उपक्रम च ेअध्यक्ष, मह व्यवस्थ पक आणण 
इतर वररष्ठ  
अधिक -य ांन  देईल.    
xiii) रेल्वे सेव ांवर जर पररण म झ ल  तर बेस्ट उपक्रम रेल्वे प्रव ि ांस ठी वविषे 
बसची सोय उपलब्ि करुन देईल. आणण समन्वय अधिक री रेल्वेिी सांपकत  
स िनू रेल्वे स्टेिनवर आवचयक घोषण  करण्य ची ववनांती करेल.    
 
14.10. आपत्ती व्यवस्थापन सज्जता 
i) कोर टीम मध्ये सम वेि असलेले आग र व्यवस्थ पक / उपआग र 
व्यवस्थ पक / सह य्यक आग र व्यवस्थ पक, अधिक्षक / सह य्यक अशभयांत , 
सह य्यक सरुक्ष  अधिक री, अवेक्षक य ांनी आप्ती व्यवस्थ पन च्य  उप य ांच े
पनुर वलोकन करण्य स ठी म शसक बठैक आयोस्जत केली प ठहजे 



28 
 

ii) कमतच -य ांमध्ये वेळोवळेी ज गरुकत  ननम तण करणे, क ही आप्ती कोण्य ही 
वेळी येऊ िकत त 
iii) बच व यांत्रणे ननयशमतपणे तप सली प ठहजेत आणण ती ससु्स्थतीत आहेत 
य ची ख त्री कर . 
iv) बच व दल ची ननमीती यनुनट स्थर वर करुन ्य मध्ये ज्य  कमतच -य ांनी 
न गरी सांरक्षण प्रशिक्षण घेतल ेअसेल ्य ांच  सम वेि कर व .  
 
14.11. सरुक्षा व दक्षता ववभार्ाच्या अधिका-याांची आपत्कालीन ननयसु्क्तत. 
आणीब णी / आप्क ल मध्ये आग र च्य  जवळ अधिक री उपलब्ि होईल य  
स ठी ख लील ननयकु्त्य  केल्य  आहेत. श्री. व्ही. एन. सोन वणे, उप मखु्य सरुक्ष  
व दक्षत  अधिक री (वररष्ठ) हे समन्वयक अधिक री असतील आणण व हतकू 
ननयांत्रण, वड ळ  आग र येथे पोस्ट केले ज तील.   
ननयुक्तती च े
दठकाण 

अधिका-याच ेनाव हुद्दा दरुध्वनी क्र.  

ननवास  भ्रमणध्वनी 
व हतूक 
ननयांत्रण कक्ष  

व्ही. एन. सोनवणे उप मुख्य सुरक्ष  व 
दक्षत  अधिक री 
(वररष्ठ) 

24092787  9821901573 

कुल ब   सी.जी. स मांत उप मुख्य दक्षत  
अधिक री   

24139591  9321523657 

व्ही. एन. म ांजरेकर सुरक्ष  अधिक री 24184666 9869480695 
डी. आर. ब गल दक्षत  अधिक री(पी)   9594576852  9869004351 

बॅकब े एस. बी.न यक सह य्यक सुरक्ष  
अधिक री   

8108010760 9969849234 

ववद्युत 
(प ठकव डी) 

एल.यू. ठ करे सह य्यक सुरक्ष  
अधिक री   

----- 9594902277 

कुस र  
क यति ळ  

एम.एम. गज रे सुरक्ष  अधिक री 
(सह  आग र 
अधिक री)  

9869239971 9969593937 
8108281828 

मुांबई सेंट्रल ए.एस.इांडुलकर उप मुख्य दक्षत  24164838  9869048887 
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अधिक री   
पी. एस. नल वड े सह य्यक सुरक्ष  

अधिक री   
9967468307  8898254004 

वरळी बी. व य. त री सुरक्ष  अधिक री (पी) 24458712 9869344153 
8097802157 

द दर 
क यति ळ  

एस.के. खरड े सुरक्ष  अधिक री ----- 9892069223 
बी.एस. पव र सह य्यक सुरक्ष  

अधिक री   
9821613055 9821594919 

वड ळ  व्ही. एम. शिांदे सुरक्ष  अधिक री   ----- 9969673173 
व्ही. टी. शभसे सह य्यक सुरक्ष  

अधिक री   
----- 9594987236 

आणणक डी.य.ू मोरे वररष्ठ दक्षत  
अधिक री   

24468505  9969252473 

प्रनतक्ष  नगर ए. एम. पुक तर सुरक्ष  अधिक री   ----- 9869200180 
देवन र एस. ए. पटेल सह य्यक सुरक्ष  

अधिक री  
8692956891 
9869039041 

9930195091 

शिव जी नगर डी.एम. क ळे सुरक्ष  अधिक री  
(01/08/2016 पयांत) 

----- 9969038245 

बी.ए. ववरकर सह य्यक दक्षत  
अधिक री   

9987367712  9987289316 

ि र वी एस. हे. हेगड े सुरक्ष  अधिक री   25007841  9869626120 
कुल त पी.डी. र णे उप मुख्य सुरक्ष  

अधिक री  
(पुवत उपनगर) 

25000218  9869374885 
8097699970 

एस.के. जगिने सुरक्ष  अधिक री   ----- 9967112498 
घ टकोपर स्व्ह.व ई. र णे सुरक्ष  अधिक री   ----- 9869333577 

डी.एल. चौिरी सह य्यक दक्षत  
अधिक री   

7738641051  9869371736 

ववक्रोळी एस. ए. र णे सह य्यक सुरक्ष  
अधिक री   

25950855  9869082623 
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ननयुक्तती च े
दठकाण 

अधिका-याच ेनाव हुद्दा दरुध्वनी क्र.  

ननवास  भ्रमणध्वनी 
मुलुांड ए. डब्ल्यू. भोसले दक्षत  अधिक री (पी) ----- 9869921148 
 जीएच भोसले सह य्यक सुरक्ष  

अधिक री   
----- 9869020439 

मरोळ आर.आर. य दव सह य्यक सुरक्ष  
अधिक री   

9969461765 9220532060 

मज स आर.एन. शमसळ सुरक्ष  अधिक री  
(1/10/2016 पयांत) 

----- 9969508014 

 एम.एफ. 
डीडडसूज  

वररष्ठ सुरक्ष  
अधिक री   

28362308 9869056542 

व ांद्र  एन.एस शसांह सुरक्ष  अधिक री   9869486980 9869033501 
स ांत कु्रझ पी.एम. देिमुख उप मुख्य सुरक्ष  

अधिक री  (िहर) 
(1/7/2016 पयांत) 

----- 9757139589 

 एस. एम. 
कोलेकर 

सह य्यक सुरक्ष  
अधिक री   

 9870586990 

गोरेग व  पी.डी. फ न्सेकर सुरक्ष  अधिक री   996901081  9172116495 
ओशिव र  / 
मोडम लआव र 

पी.डी. र ठोड उप मुख्य सुरक्ष  
अधिक री (पस्चचम 
उपनगर) 

28672296  9664537792 

पोइसर डी.एम. पॉवेल वररष्ठ सुरक्ष  
अधिक री   

28486785  9969028287 

गोर ई आर.ए. य टम वररष्ठ सुरक्ष  
अधिक री   

28675219  9869435219 

म लवणी एस.एस. आरोटे सुरक्ष  अधिक री (पी) ----- 9594371191 
ठदांडोिी ए.आर. सघभोर सुरक्ष  अधिक री   ----- 9594486167 
म ग ठणे ए.पी. नतव री सह य्यक सुरक्ष  

अधिक री   
----- 9867889415 

म ल ड एस.बी. त रू सह य्यक सुरक्ष  
अधिक री   

28741925  9869411144 
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हुद्दा  
उप म.ुस.ुद.अ.(वरी) - उप मखु्य सरुक्ष  आणण दक्षत  अधिक री (वरी)    
उप म.ुस.ुद.अ.  - उप मखु्य सरुक्ष  आणण दक्षत  अधिक री   
उप म.ुद.अ.  - उप मखु्य दक्षत  अधिक री   
उप म.ुस.ुअ.  - उप मखु्य सरुक्ष  अधिक री   
व.स.ुअ.  - वररष्ठ सरुक्ष  अधिक री   
व.द.अ.  -  वररष्ठ दक्षत  अधिक री   
स.ुअ.   -  सरुक्ष  अधिक री   
द.अ.   - दक्षत  अधिक री   
सह .स.ुअ.  -  सह य्यक सरुक्ष  अधिक री   
सह .द.अ.   -  सह य्यक दक्षत  अधिक री   
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आपत्ती दरम्यान प्रमखु रेल्वे स्थानक पासनू बस प्रवततनाची योजना खालील प्रमाणे आहे.  जोडपत्र 'ए' 

9. अांिेरी स्टेशन (पूवत) 15  मजास 
  10 मरोळ 
                            एकूण बसेस 25  
10. बोरीवली स्टेशन (पस्चचम) 10 पोईसर 
  10 र्ोराई 
                            एकूण बसेस 20  
11. बोरीवली स्टेशन (पूवत) 15  मार्ाठाण े
  15 ददांडोशी 
                            एकूण बसेस 30  

अ.क्र. रेल्वे स्टेशनच ेनाव बसची सांख्या आर्ार 
1. छत्रपती सशवाजी महाराज टसमतनस 30  कुलाबा 
  20  वडाळा 
  10  वाांद्रा 
  10  प्रनतक्षा नर्र 
  5  आणणक 
                            एकूण बसेस  75  
2. चचतरे्ट स्टेशन 35  बॅकबे 
  25 मुांबई सेंरल 
  20 वरळी 
                            एकूण बसेस 80  
3. दादर (खोदादाद सकत ल) 10  वडाळा 
  10 वरळी 
                            एकूण बसेस 20  
4. सायन 10  प्रनतक्षा नर्र 
  5 देवनार 
  10 िारावी 
                            एकूण बसेस 25  
5. कुलात स्टेशन (पस्चचम) 15  कुलात 
  10  िारावी 
                            एकूण बसेस 25  
6. कुलात स्टेशन (पु.)  20  आणणक 
                            एकूण बसेस 10 घाटकोपर 
7. घाटकोपर / 10   मुलुांड 
 मुलुांड 10 ववक्रोळी 
                            एकूण बसेस 30  
8. अांिेरी स्टेशन (पस्चचम) 15  र्ोरेर्ाव 
  15 ओसशवरा 
                            एकूण बसेस 30  
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12. अणुशस्क्तत नर्र / मानखुदत स्टेशन (उत्तर) / नवी मुांबई 10 देवनार 
  10 सशवाजी नर्र 
                            एकूण बसेस 20  
                            एकुण टोटल  400  

ननयांत्रण कक्ष च  दरूध्वनी क्रम ांक     जोडपत्र 'बी' 
अ.क्र. महत्वाचे ननयांत्रण कक्ष दरूध्वनी क्रमाांक फॅक्तस क्रमाांक 
1. आपत्ती व्यवस्थापन ननयांत्रण कक्ष 

ब.ृमुां.म.पा. (ऑपरेटरद्वारे) 
आपत्ती हेल्पलाइन - टोल फ्री 

22694725, 22694727 
22620251 
ववस्ता. - 2062/2054 108 

22694719 

2. मांत्रालय ननयांत्रण कक्ष 22024243, 22854168  
3. स्जल्हाधिकारी ननयांत्रण कक्ष 

 
22664232  
 

22661239 
22664232 

4. बस ननयांत्रण अधिकारी  
(बेस्ट वाहतूक ननयांत्रण )  

24146533, 24184489 
24137937, 24146262 ववस्ता- 
801  

24146532 

5. बस वाहतूक ननयांत्रण कक्ष (वडाळा) 
 
वाहतूक ननयांत्रण भ्रमणध्वणी क्रमाांक 
बेस्ट टोल फ्री लाइन  

24143611, 24136883 
24137645, 24146162 
9869200357  
1800227550 

24146532 

6. बेस्ट बस ननयांत्रण  
(बेस्ट बस बे्रकडाउनसाठी)  

24137924, 24127244 
24129651, 24111979 

 

7. बेस्ट इलेस्क्तरक सप्लाय - दादर  
कां रोल रूम - पाठकवाडी  

24145888, 24124242 
22067893, 22082875 

 
22085888 

8. हवामान ववभार्  22150431 222160824 
9. वाहतूक पोसलस 24937746, 24937755, 24937747  24927234 
10. मुांबई पोसलस मुख्यालय 100 

 
22625020, 22621983 
22641440, 22623054 

22633319 

11. अग्नी शामक ननयांत्रण कक्ष 101 23076111/12/13, 23086181/82 23085993 
12. ररलायन्स एनजी- ववशेष अधिकारी/ 

साांताकु्रझ 
अांिेरी / जोरे्चवरी 
र्ोरेर्ाव / कां ददवली 
बोररवली / भाईदर 
चेंबूर / कुलात / ववक्रोळी 

30094920  
30099999 
30096999, 30094302 
30096999, 30094900 
30094500, 30093070 
30096999, 30092040  

 
30099776 
 
30094844 
30094633 
30092022 

13. एम.एस.ई.डी.सी.एल. – वाांद्रा 
भाांडुप 
मुलुांड (पस्चचम) 
मुलुांड (पूवत)    

26472131, 26474211 
25663408, 25664323 
25686666, 25653408 
21636945  

26476749 
25643990 

14. पस्चचम रेल्वे     चचतरे्ट 
              कां रोल रूम  

22017420, 22084287 
23070564, 23720505 
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15. मध्य रेल्वे      सी.एस.टी. 
              रेल्वे पोसलस 

22622685, 9821223724 
22620173, 22621695 

 

16. कोकण रेल्व ेननयांत्रण कक्ष 27579969, 27572015  27572420 
17. एमटीएनएल - मुख्य कायातलय 24371900  24372033 

जोडपत्र 'सी' 
दक्षक्षण मुांबईतील महत्त्वाच्या दठकाणी अधिका-याांची ननयकु्तती.  

अ.क्र. दठकाण पदनाम आर्ार दटप्पणी 
 बॅकब्र ेववभार्    
1. चचतगेट स्टेिन उप. आग र व्यवस्थ पक बॅकबे  
2. मांत्र लय / मेयो रोड वररष्ठ व हतूक अधिक री बॅकबे  
 कुलाबा ववभार्    
3. ित्रपती शिव जी मह र ज 

टशमतनस / भ ठटय  ब ग 
सह य्यक आग र व्यवस्थ पक कुल ब   

4. डॉ. एस.पी.एम. चौक सह य्यक व हतूक अधिक री कुल ब   
 
 
टीपः - 
1. दक्षक्षण मुांबईतील मह््व च्य  ठठक णी अधिक -य ांची ननयुक्तती श्री. डी. एम. सुवे, 
उप. मुख्य व्यवस्थ पक (व हतूक) (िहर) य ांच्य  देखरेखीख ली आप्तीच्य  वेळी 
दक्षक्षण मुांबईतील प्रवततन र ठहल आणण ब.ृमुां.म.प ., रेल्वे, पोशलस इ. च्य  अधिक -य ांसह 
समन्वय स ितील. 
 
2. सवत 27 आग र व्यवस्थ पक / उप आग र व्यवस्थ पक देखील सांबांधित सह य्ययक 
मह नगरप शलक  आयुक्तत ांिी समन्वय स िुन कोण्य ही आप्तीची प्रथम म ठहती 
प्र प्त करतील आणण ब.ृमुां.म.प . सोबत समन्वय स िुन बेस्ट द्व र  वविेषतः 
अडकलेल्य  प्रव चय ांस ठी पुरववल्य  ज ण -य  मदतीस ठी सह य्य करेल. 
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जोडपत्र 'डी' 
वररष्ट्ठ अधिकारी व आर्ार व्यवस्थापकाांची यादी     

अ.क्र. नाव (सवत श्री)  पदनाम                     दरूध्वनी क्रमाांक  
 क य तलय 

(थेट) 
क य तलय ननव स भ्रमणध्वनी 

1. डॉ. जगदीि प टील मह व्यवस्थ पक 22873961  22840601 22021264 8879222001 
2. आर.आर. देिप ांड े उप मह व्यवस्थ पक 

(व हतूक) 
24148675 22881830 27888527 9869366452 

3. व्ही. एस. इांदलुकर मुख्य व्यवस्थ पक 
(व हतूक) 

24147271 24126345 25242621 9969006950 

4. डी. एम. सुव े उप मुख्य व्यवस्थ पक 
(व हतूक) िहर 

24224703 24224420 25110534 9869730414 

5. एच.एल.प ै उप मुख्य व्यवस्थ पक 
(व हतूक)  पूवत उपनगर 

25000694 25004858 27546322 9820534538 

6. एस.ए. स वांत उप मुख्य व्यवस्थ पक 
(व हतूक) मध्य उपनगर 

24032521  26521143 
- 

- 9869415254 

7. डी. पी. धचांदरकर उप मुख्य व्यवस्थ पक 
(व हतूक) (एजी) 
पस्चचम उपनगर 

26761985 26761944 - 9987094527 

8. सी.एच. र णे उप मुख्य व्यवस्थ पक 
ननयोजन आणण ननयांत्रण 

24185971   24186346 - 996 634795 

9. के. ई. ब गव े उप मुख्य व्यवस्थ पक 
(व हतूक) स म न्य 

24147181 24126345 25001338 9869317331 
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जोडपत्र 'ई' 

अ.क्र. आर्ार नाव (सवत श्री) पदनाम दरूध्वनी क्रमाांक 
 कायातलय ननवास भ्रमणध्वणी 
1. जीएम ऑक्रफस एस.आर. ससन्हा आर्ार व्यवस्थापक 22814274 22160363 9869449771 
2. बॅकब े आर.व्ही. शेट्टी उप आर्ार व्यवस्थापक 22180383 ---- 9869240839 
3. कुलाबा एन.एच. ववरकर सहा आर्ार व्यवस्थापक 22842090   25384019 9869449071 
4. मुांबई सेंरल एम.बी. कोलेकर उप आर्ार व्यवस्थापक 23080454  ---- 9029180297 
5. वरळी एन.आर. जोशी उप आर्ार व्यवस्थापक 24224703  24458602 9869080563 
6. वडाळा ए. व्ही. काांबळे उप आर्ार व्यवस्थापक 24128845  ---- 9773591147 
7. वाांद्रा डी.आर. फुलसुांरे् उप आर्ार व्यवस्थापक 26414884  ---- 9892722927 
8. आणणक एस.जी. शेट्टी आर्ार व्यवस्थापक 24077186  25585686 9869200725 
9.  डी.आर. नावकेर सहा आर्ार व्यवस्थापक 24074336  ---- 9820424160 
10. प्रनतक्षा नर्र आर.के. मर्रे आर्ार व्यवस्थापक 24083885  25372719 9820593220 
11.  आर.एम. मढवी उप आर्ार व्यवस्थापक 24081605  ---- 9881552976 
12. देवनार एन.वाय. ववचारे उप आर्ार व्यवस्थापक 25501971  27814586 9969011999 
13. सशवाजी नर्र पी.व्ही. सशांदे उप आर्ार व्यवस्थापक 25501983  9869226296 9867360353 
14.  एस. एस. सभसे सहा आर्ार व्यवस्थापक 25588466  ---- 9702910971 
15. घाटकोपर ए. एस. भोर आर्ार व्यवस्थापक 25008329  ---- 9869203208 
16. ववक्रोळी एस.जी.केतकर उप आर्ार व्यवस्थापक 25182522  8652268935 9833713307 
17. मुलुांड सी. आर. िडस आर्ार व्यवस्थापक 25600005  ---- 9869341985 
18. िारावी पी. के. िारणकर उप आर्ार व्यवस्थापक 20474648  ---- 9869255958 
19. काळाक्रकल्ला जे. एल. सूती सहा आर्ार व्यवस्थापक 24083623  ---- 9969040795 
20. कुलात के.ई. पाटील उप आर्ार व्यवस्थापक 24083227  --- 9870235625 
21.  ए. एल. ससांर् सहा आर्ार व्यवस्थापक 24076955  --- 9869609203 
22. मरोळ ए.सी. खरे उप आर्ार व्यवस्थापक 28311810  8286144007 9969426713 
23. मजास  एस व्ही.पाांचाल उप आर्ार व्यवस्थापक 28217007 --- 9920839509 
24. ददांडोशी एस.एन. कुळकणी आर्ार व्यवस्थापक 28425785  --- 9869359241 
25.  सी.पी. णखस्त े सहा आर्ार व्यवस्थापक 28400109  --- 9004523246 
26. मार्ाठाण े जी.एस. मुांजकेर आर्ार व्यवस्थापक 28843570  28862828 9869402929 
27.  बी.जे.राऊत सहा आर्ार व्यवस्थापक 28860864   28854095 9869484095 
28. साांताकु्रझ व्ही. एस. सार्रे आर्ार व्यवस्थापक 26613702  --- 9869026042 
29. ओशीवरा एच. एन. वाज े आर्ार व्यवस्थापक 26761944 0250-6591333 9819871793 

30.  व्ही.के. केरकर सहा आर्ार व्यवस्थापक 26761848  --- 9869227186 
31. र्ोरेर्ाव एस.जी. अवड े आर्ार व्यवस्थापक 26761955 26775097 9029531407 
32. मालाड एम.बी. ववरकर सहा आर्ार व्यवस्थापक 28449627  --- 9920273755 
33. मालवणी जे.एस. सापकळे उप आर्ार व्यवस्थापक 28816076  --- 9969289226 
34. पोईसर एम. आर. स्व्हर्ास उप आर्ार व्यवस्थापक 28014302  --- 9969007239 
35. र्ोराई के. ए. करोड े आर्ार व्यवस्थापक 28674419  --- 9969544693 
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जोडपत्र ‘एफ' 

बहृन्मुांबई मह नगरप शलकेच्य  वररष्ठ अधिक -य ांची य दी  
अ.क्र. नाव श्री/सौ. पदनाम दरूध्वनी क्रमाांक  
   कायातलय फॅक्तस ननवास भ्रमणध्वणी 
1. श्री अजय मेहत  मह नगरप शलक  

आयुक्तत 
22620525  22655927 23538804 

23517171 
23517777 

9820208575 

2. श्री सांजय देिमुख उप मह नगरप शलक  
आयुक्तत (प.उपनगर) 

22620433 22620639 22043991 9594114567 

3. श्री एस व्हीआर. 
श्रीननव स 

उप मह नगरप शलक  
आयुक्तत(पूवत उपनगर) 

22620489 22623325 23723300 9920686380 

4. श्रीमती. पल्लवी 
दर ड े

उप मह नगरप शलक  
आयुक्तत (िहर) 

22620809 22624283 --- 9890506915 

5. श्री सांजय मुखजी उप मह नगरप शलक  
आयुक्तत (प्रकल्प) 

22623004 22623325 22633232 9890001011 

6. श्री.एस. एस. शिांदे सांयुक्तत. 
मह नगरप शलक  
आयुक्तत 
(बगीचे आणण सुरक्ष ) 

23089217 23089217 23087291  
 

9702012200 
9820702503 

7. श्री रमेि पव र डीएमसी 
मह नगरप शलक  
आयुक्तत 

22620525 22655927 --- 9820702609 

8. श्री. सुह स 
क रवांदे 

 मह नगरप शलक  उप 
आयुक्तत (झडे-आय) 
(ए,बी,सी,डी आणण ई) 

23071815 23092158 9820702616 9819808866 

9. श्री ए. एल. 
व ग्र ळकर 

मह नगरप शलक  उप 
आयुक्तत (झडे-2) 
(एफ/एस,एफ/एन,जी/ 
एस आणण जी / एन) 

24150400   24112269 24914877 9820702622 

10. श्री वसांत पी. प्रभू मह नगरप शलक  उप 26823453 26832466 24211616 9820702603 

36. नन. व नन. एस. आर. जािव आर्ार व्यवस्थापक 24111245  --- 9869041653 
37 उपमव्य (वा) 

याांच ेकायातलय  
ए. जे. शेलार सहा आर्ार व्यवस्थापक 22840823  --- 9869826201 
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आयुक्तत (झडे -3) 
(एच / ई, एच / डब्लू 
आणण के / ई) 

11. श्री. क्रकरण व्ही. 
आच रेकर 

मह नगरप शलक  उप 
आयुक्तत (झडे -3) (के 
/ डब्ल्यू, पी / एस 
आणण पी / एन) 

26281658  26205662 25215555 9820702619 

12. श्री. भरत मर ठे मह नगरप शलक  उप 
आयुक्तत (झडे–स्व्ह) 
(एल, एम / ई आणण 
एम / डब्ल्यू) 

25285429 25299596 24940171 9820702615 

13. श्री. डॉ. क्रकिोर 
क्षीरस गर  

मह नगरप शलक  उप 
आयुक्तत (झडे -6) 
(एन, एस आणण टी) 

25011265 25011978 23543102 9820702613 

14. श्री. अिोक खरेै मह नगरप शलक  उप 
आयुक्तत (झडे-VII) 
(आर / एस, आर / 
एन आणण आर / सी) 

28611508  28615930 --- 9820702611 
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जोडपत्र ‘जी' 
बहृन्मुांबई महानर्रपासलकेच्या सहाय्यक महापासलका आयुक्तताांच ेनाव व दरूध्वनी क्रमाांक  

 

 
अ.क्र. 

 
वाडत 

  
नाव 

दरूध्वनी क्रमाांक  
कायातलय फॅक्तस ननवास भ्रमणध्वनी 

1. ए श्री. चव्ह ण (आय / सी) 2660883 
22661353 

22660906 
22631502 

25647840 9969066617 

2. बी श्री. एस. पी. क्रकल्जे 23780133 23714664 --- 9920790315 
3. सी श्री. एस.आर.शसांह 22055450 22074966 --- 8422001172 
4. डी श्री. डी.एस. क्षीरस गर 23865201 23810396 28683018  

 
9167203773 
9967837901 

5. ई. श्री. के.आर. देस ई 23083695  23015004 28984945 9004445236 
6. एफ/दक्षक्षण श्री. व्ही.पी.मोटे 24161614 24145028  

 
28925745 9987793022 

9167494003 
7. एफ/उ्तर श्री के व्ही. यूब ले 24014275  

 
24012636 --- 9833539041 

9167494001 
8. जी / स उथ श्रीमती. बी.टी. क पसे 24223741 24306033 --- 9167203776 
9. जी / उ्तर श्री. आर.वी.बीरद र 24300513 24331751 65155039 9167203771 
10. एच / पुवत श्री. पी. एन. ग यकव ड 26125849 26178401 --- 9967533791 
11. एच/पस्चचम श्री. एस. एन. उघ ड े 26422225 26550292 --- 9869288913 

9167494033 
12. के / पूवत श्री. डी.के. जैन 26840986 26835814 28492632 9167203772 
13. के/ पस्चचम श्री. पी.आर. म सुरकर 26232969 26719726 28983925 9820436607 
14. एल श्री. अजीतकुम र अांबी 26503104 26503057 25065280 9167494002 

15. एम / पुवत श्री. के. ठदघ वकर 25502270 25502280 25940402 9920185201 
16. एम/पस्चचम श्री. एच.ए.क ळे 25284000  25270148 --- 9820702604 

17. एन श्री. द्वववेदी आय/ सी 25012440  25010788 28925745 9920424555 
18. पी /दक्षक्षण श्री. एस एस िोंडे 28721186  28782713 65155039 8879335291 
19. पी / उ्तर श्रीमती. एच. हसनले 28824913  28804990 23532062 9167203779 
20. आर/दक्षक्षण श्री. एस.आर. ग यकव ड 8065185  28615955 --- 9869554727 
21. आर/ सेंट्रल श्री. के.बी.ग ांिी 28912396  

 
28911663 --- 9167273212 

9405534600 
22. आर/ उ्तर श्री. ववजय डी. क ांबळे 28920279  

 
28924894 --- 9167203778 

9833899489 
23. एस श्रीमती. सी.आर. ज िव 25948588  25947520 --- 9167203780 
24. टी श्री. प्रि ांत स पक ळे 25617410  25624925 27469831 9167001155 
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जोडपत्र ‘एच' 
ववभ ग नुस र पूर चे ठठक ण आणण प्रवततन योजन   
1. बॅकबे ववभार् 

 
2. कुलाबा ववभार्ाः पुर चे ठठक ण न ही 
 
3. मुांबई सेंरल ववभार् 

1. नोिीर भरुच  म गत गँ्रट रोड 
स्टेिन (पस्चचम) जवळ 
 

155 
 

न न  चौक म गे ज ओजी द द जी म गत, 
वसांतर व न ईक चौक (त डदेव) येथुन 
प्रवतीत आणण नांतर नेहमीप्रम णे 

2. सरद र वल्लभभ ई 
पटेल म गत दरम्य न नळ 
ब ज र आणण गोल देऊळ 

42, 101, 104, 
105, 130 

ब पू खोटे म ग तकडुन प्रवतीत 

3. मौल न  आझ द म गत, 
गोल देऊळ आणण 
दोन ट की 

165, 168 दोन ट की, मौल न  िौकत अली म गत, 
पठठे ब पूर व म गत व्द रे प्रवतीत 

4. रेल्वे हॉटेल, र ज  र म 
मोहन रॉय म गत 

69, 126,  
132 / 133 

त डदेव बस स्थ नक म गे, नवजीवन 
सोस यटी, डॉ. भडकमकर म गत, म रव डी 
स्कूल व्द रे प्रवतीत प्र थतन  सम ज पयांत 

अ.क्र. पुर चे ठठक ण बस म गत क्रम ांक प्रवतीत म गत / प्रवततन त बदल 
1. कफ परेड आणण बिव र 

प कत , प्रक ि पेठे 
म ग तवरील 

7 मय त, 25 मय त , 
86, 121, 138 इ. 

मांत्र लय जवळ प्रवततन कमी करणे 
आवचयक आहे 

2. धचर  ब ज र, जगन्न थ 
िांकर िठे म गत 

41, 61, 66, 69, 
86, 88, 103, 126, 
132/133 

व सुदेव बळवांत फडके चौक  वळण 
आनांदील ल पोद्द र म गत, महषी कवे 
म गत, ब ब स हेब जयकर म गत 
ठ कुरद्व र आणण नांतर नेहमीप्रम णे. 
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5. न न  चौक आणण ज ओजी 
द द जी म गत 

42, 48, 64, 67 
85, 101, 104, 
105,123 इ. 

प णी प तळी कमी असल्य मुळे वळण 
घेण्य ची आवचयकत  न ही 
 
 
 

6. 'एस' बिज जांक्तिन 
एन. एम. जोिी म गत,  
भ यखळ  (पस्चचम) 

2 मय त, 14, 62, 
63, 164 इ. 

भ यखळ  बिज म गे डॉ आांबेडकर म गत 
क्रकां व  ब पूर व जगत प म गत,  
एसजीएम चौक व स ने गुरुजी म गत 

 
4. वरळी ववभार् 

 

1. ससशमर  म गत 27, 124 म गत 27 द्व रे प्रवतीत करणे ख न अब्दलु 
गफ्फ र ख न म गत (ववस्त ) 
ब ब स हेब वरळीकर चौक आणण म गत 124 
वरळी समुद्र क्रकन र  म गे वरळी न क्तय  
पयांत च लववली ज ईल. 

2. खेड गलु्ली, क क स हेब 
ग डगीळ म गत 

35, 88, 110, 151, 
161, 171, 357, 463 
इ. 

लेनननग्र ड चौक प सून सय नी रोड म गे 
गोखले रोड (दक्षक्षण) प सुन प्रवतीत आणण 
नांतर नेहमीप्रम णे 

3. इांडडय  युन यटेड शमल  
वीर स वरकर म गत 

83, 84 मय त. प्रभ देवी म गे शसवद्धववन यक मांठदर, एस.के. 
बोले रोड, पोतुतगीज चचत, 
गोखले रोड (उ्तर), लेडी जमिदेजी 
म ग तने प्रवतीत 

4. कस्तुरब  हॉस्पीटल 
स ने गुरुजी म गत 

30 मय त, 61, 66, 
74, 76 

एसजीएम चौक म गे केिवर व खड ेम गत, 
एन. एम. जोिी म ग तन ेप्रवतीत 

5. श्रीर म शमल गणपतर व 
कदम म गत 

44, 55, 57, 
166 इ. 

वरळी न क  म गे ई. मोजेस म गत आणण 
दैननक शिवनेर म ग तन ेप्रवतीत 

6. सांत रोठहद स चौक 
सेन पनत ब पट म गत 

2 मय त, 52, 62, 63, 
74,162, 201, इ. 

एन. एम. जोिी म गत लोअर परेल म ग तने 
प्रवतीत 

7. मह लक्ष्मी रेस कोसत 
(केिवर व ख ड ेम गत) 

124, 351 इ.  ह जी अली कडून ल ल  ल चपतर य म गे 
आणण डॉ. अॅनी बेसेंट म ग तने प्रवतीत 
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5. वडाळा ववभार् 
1. खोद द द सकत ल 

ठहांदम त  शसनेम  डॉ. 
आांबेडकर म गत  
 

1, 4 मय त, 5, 6 मय त, 
7 मय त, 8 मय त,  
11 मय त, 22 मय त,  
25 मय त, इ 

फ ईव्ह ग डतन्स, रफी अहमद क्रकडव ई 
रोड, ज्ञ नेचवर नगर, जेरब ई व डडय  रोड, 
डॉ. अनेस्ट बोगेस रोड म गे क्रकां व  द दर 
आणण ठहांदम त  उड्ड णपुल म गे  

2. द दर क यति ळ  
ठटळक रोड (ववस्त ) 

61, 63, 64, 151, 
166, 169, 171, 172, 
200, 504 मय त, इ. 

फ ईव्ह ग डतन्स, रफी अहमद क्रकडव ई 
रोड, म िव नगर म गे  

3. सरद र हॉटेल जांक्तिन, 
क ळ चौकी डी.ल ड म गत 

1, 5, 6 मय त, 7 मय त, 
8 मय त, 11 मय त, 15, 
19 मय त, 22 मय त, 
25 मय त, इ. 

फ ईव्ह ग डतन्स, रफी अहमद क्रकडव ई 
रोड, झकेररय  बांदर रोड, क ळ चौकी, 
बॅररस्टर न थ पै म गत, ई.एस. प टणव ल  
म गत म गे 

4. टँक बांदर आणण शिवडी 
रेल्वे स्टेिन झकेररय  
बांदर रोड 

10 मय त, 20 मय त, 
45, 46 

टोक रिी स्जवर ज म गे (ड ऊन ठदि ) 
 

5. अमूलख स्कूल च लू 
रफी अहमद क्रकडव ई 
रस्त  

10 मय त, 20 मय त, 63 क त्रक रोड म गे  

 
6. आणणक ववभार् 

1. आर.सी.एफ. बिज 363, 430 व िी न क , रेल्वे क्रॉशसांग म गे 
 
7. प्रनतक्षानर्र ववभार् 

1. वड ळ  बिज 14,15, 172, 
43, 88 इ 

स यन कोळीव ड  प सुन स यन हॉस्स्पटल 
द दरकडे  
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8. काळाक्रकल्ला ववभार् 
1. स यन रोड नां. 24 7 मय त, 10 मय त,  

22 मय त, 25 मय त, 30 मय त, 
165, 213, 312, 411, इ 

स यन रोड नां. 3 द्व रे  
 
 
 

2. महेचवरी उद्य न 5, 7 मय त, 8 मय त, 11 मय त,19 
मय त,  
22 मय त, 25 मय त,27, 30 मय त, 
66, 67, 85, 92 मय त, 
93मय त,165, 351, 354 मय त,  
453 मय त, इ 

भ ऊ द जी म गे 'अप' ठदिेने 
म ग तवर आणण 'ड ऊन' ठदिेने 
अनॅ्टॉप ठहल म गे 

 
9. िारावी ववभार्ाः पुर चे ठठक ण न ही 
 
10. वाांद्रा ववभार् 

1. नॅिनल कॉलेज 
एस. व्ही. रोड 

4 मय त, 33, 83, 
84 मय त, 201 इ. 

व हतूक पोलीस चौकी, प सून ख र ते 
शलांक्रकां ग रोड म गे 

 
11. साांताकृ्रझ ववभार् 

1. शमलन सबवे 339, 384 शमलन सबवे फ्ल यओव्हर म गे  
2. खीर  नगर  स ांत कु्रझ 

स्टेिन रोड,  
एस. व्ही. रोड  

4 मय त, 33, 38,51 
83, 84 मय त, 200, 
201,202 मय त, इ. 

न्यू शलांक रोड स ांत कू्रझ आग र च्य  म गे 
ि स्त्री नगर म गे 
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12. देवनार ववभार् 

 
13. सशवाजी नर्र ववभार्ाः पुर चे ठठक ण न ही 
 
14. घाटकोपर ववभार् 

1 ट गोर नगर नांबर 5 353 ट गोर नगर पोस्ट ऑक्रफस जवळ 
प्रवततन खांडीत करणे आवचयक आहे 

2. द द स हेब ग यकव ड 
उद्य न 

185, 353 डॉ. आांबेडकर हॉस्स्पटल कडुन वळण 
 

3. घ टकोपर स्टेिन (पुवत) 
जव हर रोड  

379, 380, 381, 
385,430, इ. 

उप श्रय लेन म गे 'एन' व डत 
मह नगरप लीक  क य तलय कडुन 

4. पांत नगर  353, 380, 385 बॅ. न थ पै म गत, ननज त भ नोत चौक व 
वल्लभ ब ग म गे 

 
15. ववक्रोळी ववभार् 

1. घ टकोपर दग त आणण 
गोप ल भवन येथे 
एल.बी.एस. म गत 

7 मय त, 27, 30 मय त, 
302,306 मय त, 
382 मय त, 399 मय त, 
489 मय त, 511 मय त, 
इ. 

वळण आवचयक न ही. 
तथ वप रस््य च्य  अ्यांत ड व्य  ब जुने 
बस प्रवततन करणे आवचयक आहे 
 

2. ि ांधग्रल  बबस्स्कट कां पनी 
एल. बी. एस. म गत 
(अपठदिेने) 

27, 303, 396 मय त, 
398 मय त, 399 मय त, 
523 मय त, एएस-422, 
एएस-461 इ. 

वळण आवचयक न ही. 
तथ वप, एसी बस 'ड ऊन' ठदिेने 
इमरतीांच्य  ब जुने प्रवतीत करणे 
आवचयक आहे 

1. 'आर' सेंटर, 
अणुिक्तती नगर 

21 मय त, 92 मय त, 
352, 355 मय त, 360, 
382 मय त, 501 मय त, 
504 मय त, 505 मय त, 
इ. 

वळण आवचयक न ही. 
तथ वप, सीएनजी बस असतील तर  
पूर पररस्स्थतीत य  क्षेत्र त ्य   
प्रनतबांधित कर व्य त. 
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16. मुलुांड ववभार्ाः पुर चे ठठक ण न ही 
 
17. कुलात आर्ार  

1 िोंडू सुवे चौक - 
अांजन ब ई मगर नगर, 
कुल त डपेो आणण िीतल 
शसनेम  एल. बी. एस. 
म गत 

7 मय त, 10 मय त,  
22 मय त, 25 मय त,  
30 मय त, 213, 302, 
305,312, 408, 411 
इ. 

वसांतर व न ईक म गत म गे  

2. एअर इांडडय  वस हत 311, 507 मय त एस.जी. बवे म गत, ववद्य नगरी म गे 
कुल त आग र प सुन  
 

3. बैल ब ज र 
क ळे गुरुजी म गत 

22 मय त, 25 मय त, 
332,533 मय त इ. 

मगन नथुर म म गत म फत त  

4. 
 

एसटी वकत िॉप  
क्रकरोल म गत 

308, 322 मुकां द आयनत कां पनी कड ेप्रवततन कमी 
केले ज ईल 

5. 
 

डॉन बॉस्को स्कूल 
प्रीशमयर रोड 
 

322 नौप ड  रोड म गे 

 
18. मरोळ ववभार् 

1. हॉटेल 'लील ' 
म थुरद स व सनजी रोड 

332, 340, 
359 मय त, 396 मय त, 
533 मय त इ. 

चक ल , मरोळ आग र, 'सी' क्रॉस रोड, 
मरोळ प ईप ल ईन, मरोळ- मरोिी रोड 
म गे त ेमरोळ न क . 

2. शमलन सबवे  339, 384 गोखले बिज म गे प ले (पूवत) आणण 
्य नांतर म गे एस. व्ही. रोड. बस म गत  
339 जुहू बस स्थ नक येथे बांद 
करण्य त येतील.  

 
19. मजास ववभार्ाः  पुर चे ठठक ण न ही 
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20. ददांडोशी ववभार्  
1. स ईन थ सबवे  281, 345, 460 मय त वळण आवचयक न ही 

 
21. मार्ाठाणे ववभार्  

1 आनांद नगर ते 
कॉपोरेिन बँक 

209 आनांद नगर येथे प्रवततन कमी करणे 
आवचयक आहे 

2. दठहसर सबवे 207, 489 मय त, 
707 मय त 

म गत -489 मय त सबवे (पुवत ब जुने) 
खांडीत करण्य त येईल आणण 207 
आणण 707 मय त सुिीर फडके 
फ्ल ईओव्हर म गे वळववण्य त येनतल 
 

3. कस्तूरब  रोड क्रम ांक 7 
चौकी, बोररवली (पूवत) 

297, 298, 301 कस्तुरब  रोड चौकी बांद करुन कप डडय  
रोड चौकी वरून ननरीक्षण केले ज ईल.  

4. व्ह ईस प कत , ठ कूर ग व 209, 703 मय त पस्चचम दतुगती म ग तवरुन प्रवततन 

5. 
 

कोल डपेो चौकी, 
बोररवली (पूवत) 

209, 701मय त,  
703 मय त, 709 मय त 

हेमर ज लेन म गे वळण 

 
22. र्ोरेर्ाव ववभार् 

1. बेस्ट नगर, 
गज नन मह र ज म गत 

4मय त, 253, 256, 
469मय त इ. 

प्रबोिन क्रीड  भवन, श्रीरांग स बड ेम गत, 
मोतील ल नगर म गे 

2. मोतील ल नगर 
जलतरण तल व ते 
शसद्ध थत नगर 

253, 261 इ. मह ्म  ग ांिी म गत, स्व मी वववेक नांद 
म गत म गे 

 
23. ओसशवरा ववभार् 

1. बेहर म ब ग 'टी' 
जांक्तिन 

261, 265,180 इ. वळण आवचयक न ही. तथ वप बस 
च लक ांन  य  के्षत्र मिून प्रव स करत न  
पुरेिी क ळजी घेण्य स ठी सूचन  ठदल्य  
प ठहजेत  
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24. मालाड ववभार् 
1. म ल ड- पस्चचम 

एस व्ही. रोड 
202मय त, 203, 204, 
205, इ. 

स ईन थ रोड बस म गत 271 म गे 
वळण ल गू करणे 

 
25. मालवणी ववभार्ाः पुर चे ठठक ण न ही 
 
26. पोईसर ववभार्ाः परु चे ठठक ण न ही 
 
27. र्ोराई आर्ार 

1. दठहसर सबवे  207, 707 मय त इ. सुिीर फडके फ्ल ईओवर बिज म गे 
वळण ल गू करणे  
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जोडपत्र ‘आय’ 
वषत 2016 साठी 4.5 समटरपेक्षा जास्त होणा-या भरतीची तारीख, वेळ आणण उांची. 
जुन 2016 
अ.क्र तारीख  वार वेळ (तास) उांची (समटर) 
1. 4.6.2016 िननव र  11.48 4.72 
2. 5.6.2016 रववव र 12.36 4.87 
3. 6.6.2016 सोमव र 13.23 4.91 
4. 7.6.2016 मांगळव र 14.11 4.85 
5. 8.6.2016 बुिव र 14.58 4.70 
 
जुलै 2016 
अ.क्र तारीख  वार वेळ (तास) उांची (समटर) 
1. 3.7.2016 रववव र 11.38  4.57 
2. 4.7.2016 सोमव र 12.24 4.72 
3. 5.7.2016 मांगळव र 13.09 4.77 
4. 6.7.2016 बुिव र 13.52 4.73 
5. 7.7.2016 गुरुव र 14.35 4.62 
6. 22.7.2016 िुक्रव र 13.59 4.57 
7. 23.7.2016 िननव र 14.39 4.59 
8. 24.7.2016 रववव र 15.22  4.52 
 
ऑर्स्ट 2016 
अ.क्र तारीख  वार वेळ (तास) उांची (समटर) 
1. 2.8.2016 मांगळव र 12.08 4.56 
2. 3.8.2016 बुिव र 12.48 4.62 
3. 4.8.2016 गुरुव र 13.27 4.58 
4. 19.8.2016 िुक्रव र 12.51 4.57 
5. 20.8.2016 िननव र 13.31 4.67 
6. 21.8.2016 रववव र 14.11 4.67 
7. 22.8.2016 सोमव र 14.54 4.57 
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सप्टेंबर 2016 
अ.क्र तारीख  वार वेळ (तास) उांची (समटर) 
1. 17.9.2016 िननव र 12.23 4.40 
2. 18.9.2016 रववव र 00.50 

13.02 
4.51 
4.68 

3. 19.9.2016 सोमव र 01.34 
13.44 

4.64 
4.64 

4. 20.9.2016 मांगळव र 00.20 4.63 
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जोडपत्र ‘जे’ 
बेस्ट द्वारे स्स्थती आणण केलेली कायतवाही अहवाल       

म ठहतीची य दी तपिील आणण ठटप्पणी 
I. स्स्थती  
i. घटनेचे स्वरुप    
ii. अांद जे प्रभ ववत म ग ांची सांख्य  आणण 
बस म गत क्रम ांक 

 

iii. प्रभ व चे एकूण मूल्य ांकन  
- अडकलेल्य  / गठदतच्य  रस््य ांची न वे   

II. केलेली कायतवाही  
प्रवततन  
  
  
III. त्वररत सहाय्य प्रदान केले  
i. अडकलेल्य  प्रव चय ांस ठी पररवहन 
व्यवस्थ  

 

-  प्रद न केलेल्य  बेस्ट बसची सांख्य   
  
IV. स वतजननक म ठहती प्रण ली सक्रक्रय  
i. बस स्टेिनवरील स वतजननक म ठहती 
प्रण ली 

 

 
नावाः 
हुद्दााः 
तारीखाः    
 


