
 

Chenab Railway Bridge : चेनाब रे े पुलाचं काम 98 
ट े  पूण; 13 ऑग ला गो न ॉईटं होणार 

Aug 10, 2022 | 6:08 PM 
अफकॉ ने अलीकडेच 16 केआरसीएल (KRCL) ि ज क ातील एका पुलाचे 
मु  डेक ॅब कॉंि िटंग पूण केले जे कुतुब िमनारपे ाही उंच आहे. सुमारे 1,550 
ुिबक मीटर कॉंि िटंग चार ट ांत 70 िदवसांत कर ात आले. 

 

 

ीनगर: ज ू आिण का ीरमधील जगातील सवात उंच िसंगल-आच रे े 
ि जवरील ओ रआक डेकचा अंितम भाग 13 ऑग  रोजी लॉ  केला जाईल. ा 
णाची गो न जॉईंट णून नोदं होईल. चेनाब नदी ा खो या ा दोन टोकांपासून 
ओ रआच डेक (overarch deck) दो ी बाजूने समान प तीने ढकलला जात 
आहे आिण तो शेवटी आच ा म भागी येऊन िमळेल. “ते जोडणे हे एक गो न 
जॉइंट आहे. एकदा गो न जॉइंट पूण झा ावर आ ी णू शकतो की पूल सुमारे 
98% पूण झाला आहे,” अफकॉ चे उप व थापकीय संचालक िगरीधर 
राजगोपालन णाले. ामुळे या जगातील सवात उंच ि जकडे सवाचं ल  लागलं 



आहे. हा पूल तयार कर ासाठी नॉथ रे े (NR) आिण कोकण रे े कॉप रेशन 
िलिमटेड (KRCL)चे मोठे सहकाय लाभले आहे. 

अिभयांि की कौश  पणाला लागले ा चेनाब ि ज बांधकामांम े आतापयत अनेक 
अडथ ांचा सामना करावा लागला. भूरचनाशा , भू देश आिण ितकूल 
हवामानापासून सु वात क न या णापयत ये ासाठी अिभयंते आिण रे े 
अिधका यांनी या सग ाचा सामना केला आहे. गे ा वष  जे ा आ ी आच पूण 
केला, ते ा आम ा मते ा ीने क  इत ा अचूकतेने पूण केला िक ात 
कोणतीही िवसंगती न ती. ामुळे आ ाला क ातील उव रत भागाचे काम 
हाताळ ात खूप आ िव ास िमळाला. नॉथ रे े (NR) आिण कोकण रे े  

कॉप रेशन िलिमटेड (KRCL) सोबत िमळून, आ ी गो न जॉइंट ा आगामी सुवण 
णाची आतुरतेने वाट पाहत आहोत, असं िगरीधर यांनी सांिगतलं. 

आयफेल टॉवरपे ा 35 मीटर उंच 

जगातील सवात उंच रे े ि ज ा बांधकामात बरीच अिभयांि की कामे पिह ांदाच 
होत आहेत. ि ज पूण झा ावर तो आयफेल टॉवरपे ा 35 मीटर उंच असेल. चेनाब 
ि ज ा ित र  अफकॉ ने ज ू आिण का ीर ा ितकूल देशात कोकण 
रे े कॉप रेशन िलिमटेड साठी 16 इतर रे े ि ज बांधत आहेत. सव ि ज उधमपूर-
ीनगर-बारामु ा रेल िलंक (USBRL) क ाचा भाग आहेत. 

कॉंि िटंग 70 िदवसात पूण 

अफकॉ ने अलीकडेच 16 केआरसीएल (KRCL) ि ज क ातील एका पुलाचे 
मु  डेक ॅब कॉंि िटंग पूण केले जे कुतुब िमनारपे ाही उंच आहे. सुमारे 1,550 
ुिबक मीटर कॉंि िटंग चार ट ांत 70 िदवसांत कर ात आले. हे संपूण काम 

ज ू आिण का ीरमधील सांगलदान ा डोगंराळ देशात जिमनीपासून 90 
मीटरपे ा जा  उंचीवर कर ात आले. 

 


