
 
 
 

    कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मेट्र ो-3 मार्ग  

 मेट्र ो-3 च्या बाांधकामादरम्यान घेण्यात येणाऱ्या सुरके्षच्या उपाययोजना  
 

 स्थापत्य कामे :- मेट्र ो-3 ची स्थापत्य कामे मुख्यते्व दोन भागात विभागल्या गेली आहेत. 
 

 स्थानकाचे बाांधकाम – मेट्र ो-3 ची स्थानके कट् अँड कव्हर ि नू्य ऑस्ट्रर यन ट्नावलिंग पद्धत (एनएट्ीएम) या 

पद्धती िंचा िापर करून बािंधली जाणार आहेत. या दोन्ही पद्धतीत जमीनीच्या 25-30 मीट्र खाली खोदकाम करािे 

लागणार आहे. खणलेल्या भागास मजबुती देण्यासाठी करािे लागणारे  वसकिं ट् पाईवलिंगची कामे सध्या सिव 

प्रास्तावित स्थानकािंच्या जागी सुरू आहेत. उच्च क्षमतेच्या पाईवलिंग मविन्सच्या साहायाने केल्या जाणाऱ्या 

पाईवलिंगमुळे काही प्रमाणात किं पने जाणिू िकतात मात्र ही किं पने ऐवतहावसक अथिा जुन्या इमारतीच्या सुरके्षच्या 

दृष्टीने विवहत केलेल्या मयावदेच्या एक चतुथाांि प्रमाणापेक्षाही कमी आहेत. पाईवलिंगमुळे होणाऱ्या किं पनािंचे 

वनयवमतपणे प्रमावणत उपकरणाद्वारे मापन केले जात आहे. पुढील 3-4 मवहन्यात पाईवलिंगचे काम पूणव होणे 

अपेवक्षत आहे. काही वठकाणी खोदकामास देखील आरिंभ झाला आहे. 

भुयारीकरण:- मेट्र ो-3 चे भुयारीकरण 17 ट्नल बोअररिंग मिीन्सद्वारे (ट्ीबीएम) करण्यात येणार आहे. या 

मविन्सद्वारे जवमनीच्या 25 -30 मीट्र खाली खोदकाम करण्यात येणार आहे. सिव मावगवकेत मुख्यते्व खडकाचा 

समािेि आहे. 

 सुरके्षच्या उपाययोजना :- बािंधकाम के्षत्रात येणाऱ्या सिव इमारती िंच्या सुरके्षची खातरजमा करूनच कामे केली 

जातात ि त्यासाठी पुढील प्रविया अिलिंवबली जाते. 

1) बािंधकाम सुरू करण्यापूिी किं त्राट्दारािंच्या तज्ज्ािंमार्व त बािंधकाम के्षत्रात येणाऱ्या सिव इमारती िंच्या स्ट्स्थतीचे 

सिेक्षण केले जाते ि त्यामधे्य इमारतीची सद्य स्ट्स्थती, इमारतीिरील भेगा ि इतर बाबी िंचे मापन केले जाते. 

2) इमारत स्ट्स्थती सिेक्षणाच्या आधारे, इमारतीच्या मजबुतीचा मुल्यािंकन करून इमारतीच्या मजबुतीचा वनकष 

ठरविला जातो 

3)बािंधकाम के्षत्रात येणा-या इमारतीच्या मजबुतीच्या वनकषािर स्थानकाचे सिंरेखन ि भुयारीकरणाची पद्धत 

ठरविली जाते 

4) बािंधकाम करते िेळी इमारतीची सुरवक्षतता अबावधत ठेिण्यासाठी इमारतीच्या स्ट्स्थतीनुसार योग्य ती उपकरणे 

इमारती िंिर लािली जातात 

5) बािंधकाम के्षत्रातील इमारती िंची किं पन मयावदा ठरविली जाते. 

6) बािंधकामच्या कुठल्याही पातळीिर ठरिलेल्या मयावदेचे उल्लिंघन होऊ नये यासाठी वनयवमतपणे देखरेख ठेिली 

जाते. 

 किं पने मयावदेपेक्षा जास्त पातळी ऒलािंडत असल्याचे लक्षात आल्यास काम तात्काळ काम बिंद केले जाते ि 

सुरके्षच्या सिव उपाययोजनािंचा अिलिंब करूनच पुढील कामाला सुरुिात केली जाते 

 देखरेख यांत्रः -मेट्र ो-3च्या बािंधकामादरम्यान सुरके्षच्यादृष्टीने उत्तम प्रकारच्याआिंतरराष्टर ीय दजावच्या देखरेख 

उपकरणािंचा ि उपाययोजनािंचा समािेि केला गेला आहे. इमारतीच्या देखरेखीसाठी वबल्ी िंग सेट्लमेंट् माकव र, 

िॅक मीट्र,  इनक्लीनोमीट्र, रोड एक्सटे्न्सॊमीट्र, सॉइल सेट्लमेंट् माकव र, पव्हमेंट् सेट्लमेंट् माकव र, वपजॊमीट्र, 

व्हायबे्रट्ी िंग िायर, ट्ील्ट मीट्र, व्हायबे्रिन ि व्हॉइस मॉवनट्र, ट्ील्ट मीट्र, वसस्मोग्रार्र, लोड सेल ि रर ेन गेज, 

िॉट्विट् टे्र उपकरण, िॉट्र रॅन्ड पाईप  इत्यादी उपकरणािंचा िापर केला जाणार आहे.  

गरज भासल्यास िारसा इमारती ि जुन्या इमारतीिर 24 तास ऑनलाईन यिंत्रणेद्वारे देखरेख केल्या जाईल. 
 
 


