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हे िबकॉन सहसा आि कन अरबी कॅटॅलान िचनी झेक डॅिनश डच इं जी िफिलिपनो च जमन ीक गजराती िह िहंदी हंगे रयन इटािलयन जपानी को रयन मलय मराठी मंगोिलयन पिशअन (फारसी)

तु ांला मािहत आहे का ?

गृहपालनाचे मह संुदरतेपे ा सुर ेबाबत आिधक!

साखर कारखानदारी १०० वषापासून कायरत आहे. गृहपालना ा 
अयो  प तीमुळे साखरेचे कण िविवध उपकरण तसेच 
इमारती ा सांगा ावरती साठत गेले. बंद झाले ा पाईपम े 
धुळीचा चंड साठा तयार झा ाने आिण ांनी पेट घेत ाने 

ाम े भयानक ोट झाला, ामुळे अ  कारचे आगी 
िनमाण होऊन ोट झाले. सदर दुघटनेम े  १४ कमचारी 
मृ ुमुखी पडले, ३८ जखमी झाले आिण संपूण कारखाना 
भ सात झाला.  

साखर दहनशील आहे तथािप ास पेटवणे कठीण असले तरी ोटामुळे ास माणापे ा जा  ऊजा िमळते 
ामुळे आणखी नुकसानकारक ोट तसेच आगी लागतात. सु वातीस झाले ा ोटामुळे साखर ि येमधील 

उरले ा साखरे ा उवरणामुळे आणखी ोट झाले. पिहली घटना ती  झाली असती, परंतु साखरे ा साठवणीमुळे 
दु म पाचा ोट आिण आग लाग ाने ाचा प रणाम मो ा माणात वाढला. तेथे गृहपालना ा प ती 
काया त न ा. गे ा िक ेक वषापासून आगी लाग ाची नोदं झालेली होती. परंतु   ितबंधा क कायवाही 
प रणामकारक तसेच िटकावू पाची न ती. 
(Ref CSB Investigation -Imperial Sugar Fire & Explosion 02/07/2008 report 2008-05-I-GA-6 - 09/24/2009)

 आप ा ि येमधून जमा केलेले पॅकेिजंग सािह  जसे ा क, 
कागद, पु ा लाकूड इ ादी आग िकंवा ोट झा ास इंधन बनतात. 

णून गृहपालना ा मा मांतून अ ा सािह ांचे िनमूलन करणे खूप 
अ ाव क आहे. 

 अ ीसुर ासार ा  सुर ा णाली अित र  इंधनासाठी रासायिनक 
धूळ तसेच िकंवा इतर गळती होणा या सािह ासाठी िडजाईन के ा 
जाऊ शकणार नाहीत.

 क ा मालामुळे, इंटरमीिडअट तसेच प ा माला ा झाले ा 
गळतीमुळे उ ादनाम े घट येते.

 उ म हपालनाचा अथ यापे ाही जा  आहे जसे, गळती बंद करणे, 
अनाव क उपकरणे काढून टाकणे, वापरात नसलेले पॅकेिजंग 
सािह  व थत सं िहत क न ठेवणे

 धातंूमुळे िनमाण झालेली धूळ तसेच फायिलंग देखील आग तसेच 
ोटास कारणीभूत ठ  शकतात. ामुळे इतर दहनशील 

पदाथासंदभात जी काळजी घेतली जाते िततकीच  काळजी घेणे 
आव क आहे.   

 आप ा काय े ांचे गृहपालन िवषयक अपे ा 
जाणून ा. 

 गृहपालन करतेवेळी गोळा झाले ा साम ीची 
सुयो  हाताळणी तसेच िव ेवाट लाव ा ा 
प ती लागू के ा आहेत याची खा ी करा. 

 धातूचा कचरा हा एक अनोखा  धोका आहे. ाची 
िव ेवाट लाव ासाठी िविश  प ती 
आव क असतात, ा शोधा आिण ाचे पालन 
करा. 

 तसेच साम ी ोत अ ात असेल तर ाची 
ता कर ापूव  सुर ा कमचारीचाया ा 

स ाने सुर ा साधनांचा वापर करा. 
 कंपनी म े राउंड घेतेवेळी अयो   कारचे 

गृहपालन अस ास व र ां ा नजरेस आणा 
तसेच सुर ा प ीतीचंा अवलंब क न ितथ ा 
ितथे ता करा.

केवळ काय कर ाचे िठकाण  ठेव ाने तो भाग सुरि त होतो. 
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असे का झाले?

काय झालं?


