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इंिज�नअ�रगं महा�व�यालयातून 
१९४८ साल  बी.ई. झाले. 
"यानंतर क$ %ीज �व�यापीठातून 
"यांनी उ(च *श+ण घेतले. 
लंडन येथे काह  वष0 सेवा 
के1यानंतर 2द1ल  येथ े 4*स5 
अमे�रकन आ7क0 टे9ट जोसेफ 
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 �कमया फेरोसम�टची...        -अंजल� कलमदानी 

 लाकूड पा;यावर तरंगत े हे जे<हा
माणसाला समजलं ते<हा
लाकडा(या बोट  तयार झा1या. 
कालातंराने धातूचा पसरट आकार
के1यास तेह  खोल पा;यात तरंगते
याचा वेध घेत मोठाल  जहाजं
तयार झाल . लोखंड आ>ण *सम$ट
यापासून कमी घनते(या पसरट
आकारा(या बोट (या आकाराचे
भांड े तयार क?न तेह  पा;यावर
तरंगत े याचा शोध लागला. १८४८
म@ये जोसेफ लुईस लॅBबॉट याने
दD+ण EाFसम@ये *मरावल येथे
अशा 4कारची बोट तयार के1याचे
पुराव े सापडले. लोखंडी जाळी
*सम$ट व वाळू या सामुGीपासून
तयार केले1या तंHIानाच े "यानंी
‘फेर *सम$ट’ असे नामकरण केले व
"याचे पेटंटह  घेतले. १८८५ म@ये
बेि1जयम येथे अशाच प5तीने
रोम(या कालरेस गोबेल नी याने
तयार केलेल  छोट  बोट

Kटाईन यां(याबरोबर काम केले. 
यादरBयान "यां(या कामाम@ये 
2द1ल (या इंMडया इंटर नैशनल 
स$टर, मंुबईतील ए9स4ेस टॉवर, 
या इमारतींचा समावेश होतो. 
आप1या Iानाचा सव0 
सामाFयांना उपयोग झाला 
पा2हजे या �वचारानंी 4े�रत 
होऊन "यांना आवड असले1या 
फेरो*सम$ट या �वषयात "यांनी 
अQधक ल+ घातले. कोकणात 
पेण या गावी आप1या सु�व�य 
प"नी मा*लनी जोशी यां(या 
सहकाया0ने छोटासा कारखाना 
काढून गोरग�रबांना पोटापा;या 
साठU उ�योग दे;याचा 4योग 
चालू केला. आ2दवासींना 
*शकव;याचे काम मा*लनी ताई 
करत हो"या. जोशी सरां(या 

Mडझाईन म@ये वेगळी सWदय0 
X�ट  असे. कमीत कमी 
बांधकाम सा2ह"य वाप?न सWदय0 
कसे �नमा0ण होईल याकड े त े
नेहमी बघत. अहमदाबाद (या 
हुसेन गंुफा, पु;याचे रामकृ�ण 
मं2दर या 2ठकाणी "यां(या 
क1पकतेचा 4भाव �नि[चत 
2दसून येतो. "याचंा मदृभुाषी 
Kवभाव, Qचरत\ण अ]यासू व"ृती 
यामुळे फेरो*सम$ट या +ेHात 
अनेक अ*भयं"यांनी 
"यां(यापासून 4ेरणा घेतल . 2द. 
४ स^ट$बर २०१२ ला "यां(या 
�नधनास १ वष0 होत आहे. 
सामािजक उFनतीसाठU 
धडपडणा_या या महा"Bयास 
आदरांजल  !!  
 

अ ॅमKटरडॅम(या 4ाणी
संGहालयामधील पेल कन पलू
म@ये ठेव;यात आल  होती. 
इटल (या अ*भयं"यान े या तंHाचे
नामकरण ‘फेर *सम$टो’ केले, तर
इंGजी भाषेत ‘फेरो*सम$ट’ या
नावान े हे तंH 4च*लत झाले.

फेरो*सम$ट या तंHाम@ये कमी
घनते(या जवळजवळ लोखंडी
लवQचक जा`या, Qचकन मेश, 

*सम$ट, वाळू व आव[यक तथे ेकमी
<यासा(या लोखंडी स`या यांचा
वापर होतो. लवQचक जा`यांमळेु
�नर�नराळा आकार देणे सोपे जात.े 

खडीचा वापर नस1यामुळे *सम$ट व
वाळूचे अQधक घनदाट *मaण
वाप?न तयार केले1या वKतचूे
आकारमान (thickness) कमी
परंतु +मता (strength) जाKत
असत.े या वKतूंची आघात +मता
चांगल  असून गंज;याची श9यता
कमी असत.े भूकंप व अbनी

यांपासून 4�तकार+मताह  चांगल 
असत.े योbयआकाराची, जाडीची
वKतू तयार के1यावर "याम@ये
अं�तम +मता 4ा^त होऊन वKतू
वापर;यायोbय हो;यासाठU २८
2दवस पा;याचे *शपंण आव[यक
असत.े जाKतीत जाKत पा;या(या
*शडका<याने *सम$टची +मता
वाढते. सलोह कां◌ॅdeट
तंHIानाम@ये लोखंडा(या
�नर�नरा`या +मते(या स`या, 
*सम$ट, वाळू व खडीच े योbय ते
*मaण बांधकामासाठU वापरले
जाते. घनआकार व जाडी कमी
4माणात *मळून लयदार आकारांची
7कमया साधणे श9य होत.े 

फेरो*सम$टचा वापर हा जाKत क?न
पा;या(या टा9या बनव;यासाठU
केला जातो. बोट  बनव;यासाठU
फेरो*सम$टचा वापर 4ाधाFयाने
केला जायचा. सलोह काँdeटचे  
          ...........पान ३ वर 

 
 

 

 

 

 

 

 

Volume 1, Issue No 4 ( Marathi) 1 Sept. 2012. 



 

 

फेरो�सम�ट �यजू Page 2 of 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पाणीटंचाई हा दरवष� 

पावसा�माणेच ‘नेमे�च येणारा’ 

�वषय आहे. �यावर मात 

कर�यासाठ��या उपायांवर 

झडणा#या चचा$ह% नेहमी�या आहेत. 

�यां�या अमंलबजावणीबाबत मा* 

‘उ+हास’ आहे. असं असताना 

मंुबईतील एका ‘यगं सी-नअर’ 

असले+या इंिजनीअरन ंगेल% बारा 

वष0 ‘जल’जागतृीचा 2यास घेतला 

आहे. कमीत कमी खचा$त पाणी 

साठव�या�या टा5यांची 6डझाइ7स 

�वक8सत क9न �याचा �सार 

कर�यासाठ� ते झटत आहेत. 

उ+हास परांजपे असं �यांच ंनाव.  

फेरो�सम�टचा वापर शते त यांसाठ�.. 

फेरो�सम�ट हे पाझर रोखणारे 
साधन अस�यान ेअ�यंत �कमती 
असे पाणी काल"यातून वाहून 
नेताना होणारा $झरपा, तसेच 
शेतात शेततळी बाधूंन मोठ� 
)ांती घडवता येत.े 

दहा वषg इंिजनीअ�रगं 
कॉलेजम@ये 4ा@यापकe 
के1यानंतर उ1हास पराजंपे यांनी 
Kवतःचा इंिजनीअ�रगं 
कFस1टेशनचा <यवसाय स?ु 
केला. कामा�न*म"तान ं
कोकणासह अनेक भागातं 
7फरताना "यांना असं आढळलं, 
कe 4चंड पाऊस पडूनह  
उFहा`यात अगद  माच0 
म2हFयापासूनच शेतक_यासंह 
नाग�रकांना टंचाई(या झळा 
लागतात. पावसाच ं पाणी 
साठव;याच े कमी खQच0क तंH 
�वक*सत केले, तर या 
प�रिKथतीत सुधारणा होऊ 
शकेल, असा �वचार "यांनी केला. 
कारण एक हजार *म*लमीटर 
पाऊस असले1या भागात १०० 
चौरस मीटर +ेHावर पडणारं 
पाणी सुमारे एक लाख *लटर 
एवढं असतं. ‘शेतीचं उ"पादन 
वाढव;यासाठU आधु�नक तंHIान 
वगैरे गो�ट ंचा शेतक_यांवर 
अ+रशः भMडमार केला जातो. 
"या �नि[चतच आव[यकह  
आहेत. पण आधी "या(याकड े
पाणी असेल, तरच तो या 
सग`याचा अवलंब क? शकेल. 
Bहणून "याला दे;याक�रता 
कमीत कमी खचा0त पाणी 
साठव;याच ं तंH �वक*सत 
करायच ं मी ठरवलं,’ परांजप े
सांगत होते. 2000 सालापासून 
"यांनी यात 4य"न सु? केले 
आ>ण 2003 साल  मंुबईत 
जलवQध0नी 4�त�ठान या 
Kवयंसेवी संKथचेी Kथापना 
केल .  
Kवतः इंिजनीअर अस1यान ं
फेरो*सम$ट, िजओमेB%ेन 
यांसारkया तंHाचा वापर क?न 
"यांनी पाणी साठव;या(या 
टा9या �वक*सत के1या. "यानंतर 
Kथा�नक पातळीवर उपलlध 
होईल अशा नैसQग0क धाbयांचा 
टाकeबांधणीसाठU वापर कर;याची 

क1पना "यांना सुचल . अंबाडी, 
केळी, ताग आ>ण नारळाचा 
काmया यांचा "यांनी टा9यामं@ये 
खुबीन ं वापर केला. "यामुळे 
कमीत कमी द ड \पया ते पाच 
\पये 4�त *लटर एवnया कमी 
खचा0त बांधता येतील, अशा 
टा9यांची अनके मॉड1ेस "यांनी 
तयार केल . ह  मॉड1ेस 
शेतक_यांना एकाच 2ठकाणी 
पाहता यावीत, यासाठU रायगड 
िज1oयातील कज0त आ>ण 
कशेळे, ठाणे िज1oयातील 
तलासर , �वdमगड, र"नाQगर  
िज1oयातील पालगड आद  पाच-
सहा 2ठकाणी "यांनी 2दशादश0न 
क$ pांची Kथापना केल . ह  सगळी 
दहा-बारा मॉड1ेस �तथ ं
उभार;यात आल . "या*शवाय 
अनेक गावांम@ये "यांनी 
पा;या(या योजनाह  तयार क?न 
2द1या आहेत. म@य 4देश, 
गुजरात आद  राqयांतह  "यांनी 
अशा 4कारचे काम केले आहे.
कॉलेजां(या एनएसएस कँपम@ये 
उपिKथत राहून �व�याmयाgकडून 
"या गावात पा;याची टाकe 
उभारणं, तेथील न�यामंधील 
गाळ उपसणं, �व�वध 2ठकाणी 
माग0दश0नपर <याkयानं देणं, 
अशा अनके उपdमांतह  त े
उ"साहान ेसहभाग घेतात. गे1या 
वषr र"नाQगर (या गोगटे 
कॉलेज(या एनएसएस कँपम@ये 
�व�याmयाgनी गोळप नद ची 
साफसफाई केल  होती. "यात 

परांजपे सहभागी झाले होत.े 
�व�वध गावांम@ये जाऊन पाणी 
वाहून ने;या(या 7कंवा 
जल<यवKथापना(या पुरातन 
प5तींचा अ]यासह  त ेकरतात. 
लोकानंी मनात आणलं तर 
शहरांतील पाणीटंचाईवरह  मात 
करणं श9य अस1याच ं "यांच ं
मत आहे. sबि1डगं बांधतानाच 
एक अ�त�र9त दहा हजार *लटर 
पा;याची टाकe रेन वॉटर 
हावtिKटंगसाठU बांधल , तर "यात 
ग(चीतलं पाणी साठवता येऊ 
शकेल, असं त े सांगतात. आज 
वया(या चौस�टा<या वषr परांजप े
केवळ सामािजक हेतूने हे काय0 
करत आहेत. "यां(या प"नी सौ. 
उ"तरा आ>ण बंधू डॉ. अ�वनाश 
यांचाह  "यात स7dय सहभाग 
असतो. Gामीण आ>ण दगु0म 
भागात जेथील लोकांना Kवतः 
खच0 करणं श9य नाह ,
"यां(यासाठU परांजपे पूण0पणे 
Kवतः(या खचा0न ं कामं करतात, 
जेणेक?न "यांची पा;यासाठUची 
वणवण कमी <हावी आ>ण 
"यांना बारमाह  शेती करता 
यावी.  

 

फेरो�सम�ट सोसायट, अशा -कारे 
पा.याची बचत कर.यासाठ� 
माग�दश�न करते. जागतृी 
कर.यासाठ� या सं2थेमाफ� त 
महा4व5यालात वेळोवेळी 6े7नगं 
काय�शाळा  घे.यात येतात. 

१८४८ म@ये जोसेफ लुईस लॅBबॉट 

याने दD+ण EाFसम@ये *मरावल 

येथे  Ferrocement Dingy  ह  बोट 

बांधल . 



 

                                         फेरो�सम�ट �यजू Page 3 of 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(आर.सी.सी.) बांधकाम हे ठरा�वक
सा(याम@ये वाप?न आ"मसात
करणे काराQगरांना सोपे झाले. परंतु
फेरो*सम$टचे काम करताना "या(या
वै*श�टय़पूण0 लोखंडी जा`यांचे
करावयाचे काम व *सम$ट, वाळूचे
*मaण हा 4कार काळजीपूव0क
हाताळणे गरजेच े असत.े "यासाठU
काटेकोर देखरेखह  आव[यक
अस1यामळेु काराQगरांना कौश1य
व वेळ याकड े दलु0+ क?न चालत
नाह . पया0याने फेरो*सम$ट
हाताळताना कुशल कामगारांची
आव[यकता असत.े "यामुळे
कदाQचत हे तंH आर.सी.सी.(या
तुलनेत लोक�4य झाले नाह . 
एखा�या लयदार आकारा(या 
इमारतीं(या घटकांसाठU 
फेरो*सम$ट वापरताना "याचा ढाचा 
तयार कर;यासाठU "या 
वै*श�टय़पूण0 आकाराच े स$v ग 
(मो1ड) तयार कराव े लागतेच 
असे नाह . तयार होणा_या 
घटकांच े अपेD+त आकारमान हे 
लवQचक जा`यां(या अचूक 
आकारमानाशी �नगMडत असत.े 
जा`याचंा सांगाडा तयार 
झा1यावर 4थम *सम$ट-वाळूच े
योbय सरसर त *मaण लावले 
जाते. आरसीसी तंHा4माणे ओतले 
जात नाह . बार क जा`यामंुळे 
*मaण सांगाडय़ाबरोबर एक\प 
होऊन हवा तो आकार धारण 
करते. *मaणाची एकसंध +मता
वाढ;यासाठU तंतूमय गो�ट ंचा 
वापर केला जातो. "यानंतर 
पुन[च *मaणाचा योbय तो थर 
2दला जातो. फेरो*सम$टसारखे 
2टकाऊ व मजबूत तंH 4योगशील 
वाKतुकार अवलंबतात. जा`यांच े
व *मaणाच े 4माण मजबुती, 
आकारमाना(या Xि�टकोनातून, 

काँB4ेसी<ह व टेFसाइल +मता 
यांना अनसु?न Mडझाईन 
कर;याच े शाKH अ*भयं"यांनी 
�वक*सत केले आहे. 
 
अंतोनी गाऊडी या Kपॅ�नश 
वाKतुकाराची रचना ह  
मुलखावेगळी Bहणून 4*स5 आहे. 
अनेक�वध आकार, सामुGी यांच े
�व�वध आ�व�कार, वाKतू व 
फ�न0चर(या मा@यमातून "यान े
साकारले. जगभरात एक 
वै*श�टय़पूण0 शैल  असलेला 
वाKतुकार Bहणून "यांची kयाती 
झाल . उंच इमारतीं(या 

�कमया फेरो
सम�टची  पान १ व�न.... 

टोकावर ल अलंका�रक रचनेसाठU 
"याने फेरो*सम$ट तंHाचा वापर 
केला. 
इटा*लयन अ*भयंता व वाKतकुार 
�पएर न<  हw यांनी १९४५ म@ये 
फेरो*सम$ट तंH �वक*सत 
करताना  १.४ स$ट मीटर जाडी(या 
बाoयआवरणाची मोटरबोट 
बनवल . मोटरबोट(या यशानंतर 
या हरहुFनर  वाKतुकारान े
इमारतींम@ये फेरो*सम$ट तंH 
वाप?न अनेक�वध भौ*म�तक 
आकार वाप?न नव�न*म0ती(या 
+ेHाला एक नवीन 2दशा 2दल . 
�नर�नराळे लयदार आकारातील 
फेरो*सम$ट(या तु`या, Kलॅब आ>ण 
"यातून साकारणार  रचना हे 
वाKतुकलेतील चैतFयमय का<य 
कसं होऊ शकतं ते जगासमोर 
मांडलं. वजनाला हलके परंतु 
मजबूत अशी वाKतु*श1पांची 
�न*म0ती करताना टय़ूर न येथील 
4दश0ना(या दालनाची ३०९ फूट 
\ंद +ेHावर कमानीं(या 
मा@यमातून काच व फेरो*सम$टचा 
वापर क?न �न*म0ती केल . कमी 
खचा0(या, परंतु �न*म0तीसाठU 
�वल+ण लवQचकता असले1या 
फेरो*सम$टचा उपयोग इटल मधील 
व इटल बाहेर अनेक नामवंत 
इमारती उभार;यासाठU केला. 
मॅनहॅटन येथील बस Kथानक व 
"याला जोडणारा वाहनतळ हेह  
फेरो*सम$ट तंH वाप?न केलेल  

न<  हw यांची उ"कृ�ट �न*म0ती 
समजल  जात.े
सु4*स5 वाKतुकार बाळकृ�ण 
दोशी यांनी अहमदाबाद येथ े
आंतररा�v य कeतrच े QचHकार 
एम.एफ. हुसेन यां(या QचH 
4दश0नासाठU ‘लेणी’ या 
संक1पनेवर हुसेन-दोशी गंुफेची 
�न*म0ती केल . वेगवेग`या 
आकारा(या टोप1या पालmया 
घात1यावर �नसगा0तील 
चढउतारांवर "या लयदारपणे 
*मसळून जातात. या गंुफेची 
�न*म0ती फेरो*सम$टम@ये  �व�णू 
जोशी या qये�ठ Kv9चरल 
Mडझायनर यां(या माग0दश0नाखाल  
झाल . या इमारतीच े अंतरंग 
आ>ण बाoयरंग याम@ये 
ला*ल"यपूण0 रचना �नमा0ण झाल  
आहे. वाKतुकला आ>ण 
4योगशील तंH यां(या समFवयान े
वाKतू�न*म0तीचे वेगवेगळे 
आ�व�कार हाताळणे श9य होत.े 
जगातील लोक�4य 
वाKतुकलातqI र$झो �पयानो 
यांनी oयुKटन येथ े मेनील 
Bयु>झयम या कलादालनात 
पराव�त0त नैसQग0क 4काशयोजना 
साध;यासाठU छताला 
फेरो*सम$टम@ये �तरके लयदार 
आकारातील घटक (louvers) 

वापरले आहेत. हे लयदार घटक 
इमारतीला अलंका�रक आकाराच े
साज चढवताना 4काशयोजनेच े

काम करतात. आधु�नक 
इमारतींम@ये फेरो*सम$ट 
तंHIानाचा दहेुर  वापर 
कौश1याने साध;यात आला आहे.
पु;याम@ये बालेवाडी येथील 
नॅशनल इिFKटटय़ूट ऑफ 
कFKv9शन मॅनेजम$ट अँड �रसच0 
(Nicmar) या संKथेला हडको व 
जम0न बँक यां(या साहाyयान े
4योगशील त""वावर संKथेम@ये 
वाKतू उभारणीसाठU १९९५ त े
२००० या काळात �व"तसाहाyय 
*मळाले. ‘7कमया’(या 
वाKतुकारांनी सुमारे तीस हजार 
चौरसफुट बाधंकाम �व�वध तंH, 

शैल , आकार यां(या साहाyयान े
उभे क?न नवो2दत 
अ*भयं"यांसाठU "या(या 
*शक;या(या जागेतच संGहालय 
Kव?पात तयार केले. याम@ये 
फेरो*सम$ट तंHाचा उपयोग 
करताना "यासाठU फेरो*सम$टच े
अ]यासक हेमंत वै�य यांच े
माग0दश0न लाभले. इमारती(या 
�नर�नरा`या भागांवर �व�वध 
आकारां(या तु`या व छताचा 
उपयोग येथे कर;यात आला. 
फेरो*सम$ट(या लवQचकतमुेळे 
अशा लयदार आकाराची 7कमया 
घडवता आल . येथील 
वस�तगहृाचे बाधंकाम हे पूण0पणे 
फेरो*सम$ट प5तीने खांब, तुळया, 
छत, जीना यासं2हत कर;यात 
आले आहे. पु;याम@ये *सहंगड 
रोडवर ल रामकृ�ण मठाच े
गोलाकार घुमट वाKतकुार नर$p 
ड$गळे व अ*भयंता भेडसगावकर 
यांनी फेरो*सम$टम@ये साकारले 
आहेत. आधु�नक इमारतीम@ये 
फेरो*सम$ट हे काह  घटकांसाठU 
ल लया वापरणे श9य आहे. 
2टकाऊपणा, लवQचकपणा व कमी 
खच0 हे गुणधम0 असूनह  
फेरो*सम$ट तंH Bहणावे �ततके 
लोक�4य झाले नाह . हे तंH 
आय.एस.आय. सारkया रा�v य 
4माणापासूनह  दरू रा2हले आहे. 
अनेक अ*भयंत े वाKतुकार या 
तंHाचा वापर जर  कर त असले 
तर  जनमानसातील 
लोक�4यतेसाठU "या(या 
गुणधमा0चा, �नर�नरा`या प5तीन े
"याचा अवलंब कर;या(या 
उपयु9ततेचा प�रचय ‘तंHIान’ 

असा <हायला हवा.
अशा या फेरो*सम$ट तंHाचा 4वास 
बोट  बाधं;यापासून ते इमारती, 
*श1पं आ>ण फ�न0चर, Bयूरल, 

पादचार  पलू, वाहनतळ अशा 
अनेक�वध उ(च �न*म0तीमू1य 
असले1या गो�ट पयgत जाऊन  

पोहोचला आहे. 
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पारंपा�रक बांधकाम प5तीत 

नैसQग0क साधनसंप"तीचा मोठा 
वापर केला जातो आहे. 

पया0वरणाचा संपूण0 समतोल 

सांभाळून शंभर ट9के "इकोE$ डल ' 
बांधकाम करणे सहज शक्  य आहे. 

त ेकसे, तर "फेरो*सम$ट तंHIान' 
वाप?न. या तंHात वीट नाह , 
लाकडाला पूण0 फाटा, दगड, 
खडीचा वापर शूFय, तसेच लोखंड 

व *सम$ट यांची मोzया 4माणावर 

बचत साधलेल  असत.े एवढे 

क?नह  बांधकामाची श9ती व 

"याचे आयु�य यात कुठेह  तडजोड 

नाह . कॉलम, बीम, Kलॅबचे 
आरसीसी Eेमवक0  4थम उभे क?न 

"यात नंतर वीटकाम क?न ^लॅKटर 

करणे, ह  बांधकामाची पारंप�रक 

प5तच फेरो*सम$ट तंHIानात 

पूण0पणे पालटून टाकल  आहे. 
 
बांधकाम <यवसाय- जगातील 

दसु_या dमांकाचा अवाढ<य 

उ�योग. "यात नैसQग0क 

साधनसंप"तीचा वापरह  अतोनात 

होतो. पारंप�रक बांधकामा(या 
प5तीत वीट,दगड, खडी, वाळू, 
लाकूड, लोखंड, *सम$ट हे 4चंड 

4माणात वापरले जाते. "यामुळे 

आप1या पmृवीची अमोल अशी 
भूसंपदा 2हरावून घेतल  जात आहे. 
 
शेतातल  सुपीक माती काढून 

पया�वरणपूरक फेरो�सम�ट तं��ान      - डॉ. बा. ना. 8दवेकर, पुणे 

फेरो�सम�ट तं�ात वीट �कंवा 

दगडी बांधकाम अिजबात नाह�. 

आरसीसी कॉलम, बीम, �लॅब 

बन�व�यासाठ� लाकडी फम� 

नाह�त, स�ट�रगं  ले! स नाह�त, 

�कॅफोि#डगंचे बांबूचे आधाराचे 

जंजाळ नाह�. या सव& गो'ट�ंना 

तु)हाला इथ ेफाटा देता येईल. 

दगड �कंवा �वटां*या �भतंीला 

 लॅ�टर करायला लागत.े 

तेव-या �सम�ट मॉट&रम/ये फेरो 

�सम�ट*या �भतंी भरता येतात. 

बांधकामाच ेन0वद ट2के काम 

फॅक्  टर�तच. जागेवरच ेकाम 

)हणज ेफेरो�सम�ट*या �भतंी व 

�लॅब भरणे आ6ण 7या �फ8नश 

करणे एवढेच. )हणज ेवळेेची 

मोठ� बचत. 

"या(या �वटा भाजतात. दहा हजार 

�वटा बन�व;यासाठU अ@या0 
एकरातील चार इंच जाडीची सुपीक 

माती खरवडल  जात ेआ>ण एक 

हजार �वटांत नऊ इंच जाडीची *भतं 

बांधल  जात ेफ9त ऐशंी चौरस 

फुटांची. ड{गराची दहा फूट उंचीची 
दरड, दहा फूट \ंद आ>ण द ड फूट 

जाडीची फोडून तोडून काढतात 

ते<हा आपल  द ड फूट \ंद ची सहा 
फूट उंचीची कंपाउंड वॉल बनते 
फ9त दहा फूट लांबीची. लाकडाची 
एक इंच जाडीची 12 इंच \ंद ची 
फळी कापून काढायला झाडाच े

सरळसोट खोड हव ेकमीत कमी 
पंधरा इंच <यासाचे. एवढा जाड बुंधा 
तयार कर;यास 7कती वेळ लागला 
असेल. नद तून काढलेल  एक vक 

वाळू Bहणज ेनद त दहा बाय 

दहाचा, पाच फूट खोल चा ख|डा 
उकरणे. "यामुळे नद चे 4वाह 

बदलताहेत. आजूबाजूची शेत ेधुवनू 

�नघताहेत. लोखंड, *सम$ट 

यांसारखे बांधकाम सा2ह"य 

बन�व;यासाठU 4चंड 4माणावर 

ख�नजे वापरल  जातात. थोडक्  यात 

सांगायच,े तर पारंप�रक बांधकाम 

सा2ह"य बन�व;यात 4चंड ऊजा0 
लागत ेव "याबरोबर प�रसरह  
द�ूषत होतो. एवnयाने पुरत नाह  
Bहणून कe काय, हे सव0 बांधकाम 

सा2ह"य वाहून नेणारे vक Mडझले 

�पतात आ>ण बकबका धूर 

ओकतात. Bहणज े�नसग0संप"तीचा 
_हास नाह , तर "याबरोबर सा_या 
आसमंताच ेअ+Bय 4दषूण. 

Bहणज ेहे आगीत तले 

ओत;यासारखे आहे. हे सव0 
थांबवता येईल का? यावर एक 

उपाय आहे. तो Bहणज ेबांधकामाचे 
पारंप�रक तंH आमूलाG बदलून 

फेरो*सम$ट तंHाचा वापर. 
या तंHात वीट 7कंवा दगडी 
बांधकाम अिजबात नाह . आरसीसी 
कॉलम, बीम, Kलॅब 

बन�व;यासाठU लाकडी फमt नाह त, 
स$ट�रगं ^ले} स नाह त, 
Kकॅफोि1डगंचे बांबूचे आधाराचे 
जंजाळ नाह . या सव0 गो�ट ंना 
तुBहाला इथ ेफाटा देता येईल. दगड 

7कंवा �वटां(या *भतंीला ^लॅKटर 

करायला लागत.े तेवnया *सम$ट 

मॉट0रम@ये फेरो *सम$ट(या *भतंी 
भरता येतात. बांधकामाच ेन<वद 

ट9के काम फॅक्  टर तच. जागेवरच े

काम Bहणज ेफेरो*सम$ट(या *भतंी 
व Kलॅब भरणे आ>ण "या 7फ�नश 

करणे एवढेच. Bहणज ेवळेेची मोठU 
बचत. 
 
फेरो*सम$ट प5ती(या बांधकामात 

फमt नाह त Bहणज ेसुतार नको. 
वीटकाम, दगडी बांधकाम करणारा 
गवंडी नको. आरसीसीच ेपारंप�रक 

Eेमवक0  नाह . Bहणज े"यासाठU 
लागणारे स$ट�रगं कॉFvॅक्  टर नको, 
बार बांधणारे 7फटर नकोत, 
dॉdंeट *मक्  सर नाह , *ल~ट 

नाह . "यामुळे अकुशल कामगार 

नकोत. स$ट�रगं ^ले} स नस1याने 
"यांना आधार �यायला बांबचूे 
Kकॅफोि1डगं नाह . सारे सोपे व 

सुरळीत. पारंप�रक बांधकामा(या 
या सव0 पाय_याच (ऑपरेशFस) 

कमी झा1याने "यास लागणारा 
वेळह  वाचला. एका म2हFयात एक 

मज1याच ेबांधकाम सहज शक्  य 

आहे या नवीन प5तीमळेु.  
 
काय आहे फेरो�सम�ट तं��ान? 
 
मुळात फेरो*सम$ट Bहणज ेलोखंडी 
स`यां(या वे1ड केले1या 
सांगा|यावर, ताणून बाधंले1या 
वे1डमेश व Qचकनमेश(या 
जा`यात घ� *सम$ट मॉट0र दाबनू 

भ?न केलेले बांधकाम. त ेद ड- दोन 

इंच जाडी(या *भतंी(या 7कंवा 
ला�यां(या Kव?पात असत ेव सव0 
4कार(या बांधकामासाठU वापरता 
येते. या प5तीन ेअनके छोट मोठU 
बांधकामे कर;यात आल  आहेत. 

जसे कe पा;या(या मोठा1या 
टाक्  या, पोहायच ेतलाव, मोzया 
आकाराचे कं|यूट पाइ^स, 
डायजेKटस0, सायलोज, 
�परॅ*म| स, शे1स, डोBस, उंच उंच 

शा~} स इ"याद . फेरो�सम�ट 

बांधकामातील सा8ह�य  
 
या प5तीत तीन 4कारचे सा2ह"य 

आव[यक असत.े 
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�वशेष उ�लेखनीय .. 
 

 
-बांधकामास योbय तो आकार 

दे;यासाठU, सांगाडा बन�व;यासाठU 
6 7कंवा 8 *ममी <यासाचे लोखंडी 
बार. 
 
-या सांगा|यावर घ� ताणून 

बांध;यासाठU वे1डमेश व 

Qचकनमेश (क{बडाजाळी) आ>ण 
 
-"या ताणले1या जा`यात 

भर;यासाठU घ� *सम$ट मॉट0र. 
 
पारंप�रक बांधकाम प5तीत अनेक 

4कारचे बाधंकाम सा2ह"य व तेह  
मोzया 4माणावर लागत.े 
 
फेरो *सम$ट प5तीत मुळात सा2ह"य 

कमी 4माणात लागत.े फेरो*सम$ट 

प5तीत फ9त तीन 4कारचे कुशल 

कामगार लागतात. "यामुळे 

बांधकामाचा दजा0ह  उ"तम राखता 
येतो. कुशल कामगार Bहणज े

वे1डर, जा`या बांधणारे आ>ण 

मेसन. हे तर कुठेह  सहज उपलlध 

होऊ शकतात. या बांधकामाचे तीन 

ट^पे- बांधकामा(या आकाराचा 
सांगाडा वे1ड करणे. "यावर जा`या 

पया�वरणपूरक फेरो
सम�ट तं��ान 

  
"Kvे(ड म$B%ेन' प5तीने ताणून 

बांधणे आ>ण "यात घ� मॉट0र 

"4ेस7फल' प5तीन ेदाबून भरणे व 

7फ�नश करणे. 
1) यात लाकडी फमt वापरले जात 

नाह त. 2) बांधकामाची श9ती 
"याला 2दले1या �व�वध आकारांतून 

*मळ�वल  जात.े  
 
3) बांधकाम पातळ पड�यां(या 
Kव?पात असत.े जाKतीत जाKत 

जाडी दोन अडीच इंच. 4) या 
बांधकामात सांध ेनसतात. सव0 
बांधकाम एकसंध असत.े  
 
5) फेरो*सम$टची ताणश9ती व 

दाबश9ती (ट$साईल व कॉB4े*स<ह 

Kv$थ) आरसीसीपे+ा अनेक पट ंनी 
जाKत आहे.  
 
6) आ>ण सवाgत मह""वाच ेBहणज े

हे शंभर ट9के इको E$ डल  
(पया0वरणपूरक) आहे. 
 
फेरो*सम$ट तंHIानाचा 
घरबांधणीसाठU वापर करताना 
*भतंी, कॅि<हट  वॉ1स(या Kव?पात 

बांधतात, Bहणज ेफेरो*सम$ट(या 
दोन *भतंी व म@ये पोकळी या 
Kव?पात. छत 7कंवा छ^पर 

(~लोअर 7कंवा ?फ) बांधताना हॉलो 
~लोअर(या Kव?पात बांधतात. 

Bहणज ेफेरो*सम$ट(या दोन ला�या 
व म@ये पोकळी. या पोक`यांम@ये 

हवा असेल 7कंवा काह  इFसुले2टगं 

मटे�रयल (थम�कोलसारखे) 

घातलेले असेल. या कॅि<हट  वॉ1स 

व हॉलो~लोअस0 प5ती(या 
बांधकामासाठU जागेवर भराई 

(Bहणज ेकाKट इन *सटू) 7कंवा 
�4काKट पॅने1स जागेवर नेऊन 

जोडणे, या दोFह  प5ती वापरता 
येतात. या प5तीची खासीयत ह , 
कe या कॅि<हट  वॉ1स बांधतानाच 

"यां(या पोटात कॉलBस भरले 

जातात व हॉलो ~लोअस0 भरतानाच 

"या(या पोटात बीम भरले जातात. 
या प5तीचे मह""वाच ेफायदे असे, 
कe यात *भतंी, ~लोअस0, कॉलBस 

व बीBस एकाच वळेी भरले जातात. 

त ेएकसंध असतात, qयाला 
इंv Gल0 कFKvक्  शन Bहणतात. 

*भतंी या पॅनेल(या Kव?पात व 

~लोअस0 बॉक्  सेस(या Kव?पात 

उभारले1या असतात. "यामुळे ह  
प5त भूकंपरोधक, अनेक मजल  
घरे बांध;यासाठU आदश0 ठ? शकेल. 

या*शवाय "यातून उ�णता व आवाज
यांना अवरोध केला जातो. हे 

फेरो*सम$ट तंH इतके शंभर ट9के 

इकोE$ डल  आहे, तर आप1याकड े

याचा वापर का होत नाह ?'' "याचे 
कारण असे, कe "फेरो*सम$ट' 
घरबांधणी(या <यवसायात नवी 
संक1पना आहे. आ>ण Bहणूनच हे 

तंHIान अगद  तळागाळापयgत 

पोच�व;यासाठU "फेरो*सम$ट 

सोसायट 'ची Kथापना कर;यात 

आल  आहे. "याचा 4सार 

हो;यासाठU 2ठक2ठकाणी काय0शाळा 
आयोिज;यात येत आहेत. 

उ�योजकासाठU *श+ण *शsबरे 

भरवतो, "यात या शाKHाचा तंH 

आ>ण मंHह  *शकवला जातो. तर 

असे हे फेरो*सम$ट तंHIान कमीत 

कमी बांधकाम सा2ह"य व कौश1ये 

वाप?न अगद  कमी वेळात 

घरबांधणीसाठU वापरता येणारे 

आहे. 
(लेखक फेरो*सम$ट सोसायट च े
अ@य+ आहेत.) 

� फेरो�सम�ट सोसायट, ह  फेरो*सम$ट 

तंHIान 4चार व 4सार करणार  भारतातील 

एकमेव संKथा आहे. याच े मुkयालय पणेु 

येथे असून स@या संपूण0 देशातील सुमारे ७५ 

सदKय आहेत. 

� फेरो*सम$ट तंHIान यावर अतंर 

रा�v य प�रषद ऑ9टोबर २०१२ म@ये 9युबा 

मधील हवाना येथ े होणार आहे यात सुमारे 

५० देश सहभागी होणार आहेत. भारतातील 

मंुबई तील तI aी. जयंत देसाई रवाना 

झाले आहेत. 

� पुणे 4देशातील जलसंपदा 

�वभागा(या सामा�यक दर सूची म@ये 

फेरो*सम$ट (या बाबींचा समावेश केलेला आहे. 

कंHाटदार  अंदाजपHक तयार करताना  याचा 

वापर क? शकतात. 

� वेगवेगळया अ*भयांsHकe 

महा�व�यालयातील १५ पद<युतर �व�याथr 

फेरो*सम$ट तंHIान या �वषयात संशोधन 

कर त असून सात"यान ेसंपका0त आहेत. 

� चेFनई येथे १५ स^ट$बर २०१२ रोजी 

फेरो*सम$ट तंHIान या �वषयी १ 2दवसीय 

काय0शाळा होणार आहे. अFनामलाई 

�व�यापीठान ेयाच ेआयोजन केले आहे. 

� फेरो�सम�ट सोसायट, माफ0 त 

फेरो*सम$ट Kकूल ची संक1पना मांड;यात 

आल  असून पुणे शहरात अशी जागा उपलlध 

झा1यास या Kकूल मधून फेरो*सम$ट बाधंकाम 

करणारे कारागीर तयार होतील व अनेक 

बेरोजगारांना काम *मळेल. पु;यात फेरो*सम$ट 

Kकूल उभे रा2ह1यास त े जगातील प2हले 

Kकूल असेल. 



 

 

 

अहमदाबाद मधील फेरो�सम�ट  

एम एफ हुसेन ची गफुा. 
हुसेनचे प$ट ंग चांगले कe वाईट oया �वषयी वाद असले 
तर  हुसेन(या   भारतात असले1या एकुल"या एक आट0 
गॅलर  ब�ल कुतूहल आहे. 

अहमदाबादला ह  हुसेनची गुफा Bहणजेच गॅलर  ब�ल  

आपल  अपे+ा Bहणजे एखाद  *सम$ट कॉ7ंdटची 
sब1डींग , िजथे हुसेनची प$ट ंग Eेम क?न लावल  गेल  
असतील, अशी असणार,  पण 4"य+ात  माH अगद  
वेगळीच गुफा आहे. 

आता  मकबुल 7फदा हुसेन पंढरपूरचा, कम0 नगर  
Bहणाल तर मंुबई! अkखं आयु�य मंुबई मधे काढले, 

मग असे असतांना पण "याची ह  गॅलर  अहमदाबाद 
मधे का सु\ केल  असावी  हा 4[न  पडू शकतो. गBमत 
अशी आहे कe  अहमदाबादला एक  (बाळकृ�ण) बी <ह  
दोशी नावाचे जग�वkयात आ7क0 टे9ट आहेत.   दोशी   
आ>ण हुसेनचे *मH"वाचे संबधं. हुसेन अहमदाबादला 
गे1यावर    आ7क0 टे9ट sब <ह  दोशीं(या  कड ेनेहमी 
जायच े. 

असं Bहंटलं जातं कe एकदा बी <ह  दोशी यांनी   
हुसेनला चॅल$ज 2दलं, कe मी इथे इतकe संुदर  

(अ7क0 टे9चरल मा<ह0ल) गॅलर  बनवेन ,कe "या 2ठकाणी 
प$ट कर;यासाठU  तुला Bहणज े हुसेनला आप1या कलेची 
पण पातळी वाढवावी लागेल.  आ>ण हुसेन न ेहे चॅल$ज 
माFय केले. शेवट  दोशींनी एक गॅलर  बनवल , आ>ण 
हुसेनला प$ट कर;यासाठU बोलावले. oयाच  गॅलर ला  
हुसेनची गुफा 7कंवा अहमदावाद  गुफा Bहणून 
ओळखले जाते. 

oया गॅलर  चा ^लान तसा एकदम जगावेगळा आहे. 
जगातल  एकुलती एक अशी ह  इमारत आहे.  या 
sब1डींगचे Mडझाइन पु;याचे <ह . डी. जोशी यां(या 
सहकाया0ने कॉ ं̂ युटर एडडे सॉ्~टवअेर वाप?न  बनवलेले 
आहे. पफt 9ट Kvेस �रझो1युशन मुळे इमारतीचे   
घुमट  आ>ण इतर भाग   Kवतःलाच  “से1्फ सपोट0” 

करतात. 

ह   इमारत अधr ज*मनीखाल , तर अधr ज*मनी(या वर 
आहे ,थोड ं�वQचH वाटणारं Mडझाइन अहमदाबाद(या    
गरम  तापमान मधे उFहा`यातह  oया sब1डींग मध े
थंडावा रहावा Bहणून मु�ाम तयार कर;यात आलं 
आहे. कFKv9शन साठU   फेरो*सम$ट चा   वापर कर;यात 
आ1याने डॊम चे वजन कमी हो;यास मदत झाल  
आहे. आत1या सग`या *भतंी या नेहेमी4माणे अगद  
^लेन नस1याने फेरॊ*सम$टचा वापर उपयोगी पडला. 

समोर असलेल  इमारत पाहून आपण एखा�या सायFस 
7फ9शन *सनेमा(या सेट वर आलो कe काय असे 
वाटते. समोर ज*मनीवर बर च घुमट, ज*मनीवर 
हे1मे}स चा ढ ग रचून ठेवावा , 7कंवा बर च कासव ं
एकमेकां(या अंगावर चढून मKती करताहेत अशी 
काह शी रचना वाटते. सग`या घमुटांना मोझॅक ने 
क<हर केलेले आहे. एका मोzया सापाच े पसर1या 
सारखं Mडझाइन  का`य़ा टाइ1स च े मोझॅक वाप?न 
बनवले होत.े असे Bहणतात, कe मु�ाम का`य़ा 
पोस0*लन(या  Mडश बनवून "या फोडून "याच ेतुकड े
क?न हे Mडझाइन बनवले गेले. 
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प�ुतक प�रचय 

डॉ. बा. ना. �दवेकर यांनी फेरो�सम�ट 
यावर सम� असे पु�तक �ल�हले असून 
ते �व�यापीठात पा य  पु�तक !हणून 
सु#ा उपय%ुत ठरणार आहे.  

('कंमत (.६००) 

    

मे २०११ म)ये पुणे येथे फेरो�सम�ट या 

�वषया वर रा,-.य काय/शाळा झाल.. 

3यातील 4बंधांचा सं�ह. ('कंमत (. 

१०००) 

या 8य9त:र%त सोसायट.;या �ंथालयात 

जाग9तक �तरावर.ल अनेक 4बंध 

उपल>ध आहेत. फेरो�सम�ट या �वषया 

वर संशोधन करणा?या 8य%तींना 

माग/दश/न कर@यात येत.े 

 

एम एफ हुसेन ची गफुा. 
या गॅलर. मधल.  43येक �भतं ह. 
ओबडधोबड आहे, एकह. �भतं सरळ 
नाह.- हुसेन चे प�ट.ंग लावायच ेतर 
कमीत कमी सरळ �भतं तर हवीच ना? 

पण नाह. तसे नाह.. दोशी यांनी खरंच 
हुसेन साठD चॅल�ज !हणून या EबFडींगचे 
बांधकाम केलेले आहे.  वर �दलेFया 
डोम वर जे ओप9नगं आहेत, 3यातनू 
4काश आत �शरतो. डॊम ला सपोट/ 
कर@यासाठD  JचK�वJचK आकाराच े
सपोL/स ( कॉल!स) �दलेले आहेत. 

ह. गॅलर. बनवFया नंतर इथ ेहुसेनला 
बोलावून  ह. जागा दाखवFयावर, 

हुसेन;या लPात आलं, कQ आपFयाकड े
असलेले एकह. प�ट.ंग इथ ेलावले जाऊ 
शकत नाह., आSण  मग हुसेनन ेगुफे;या 
आतला भाग 3या;या खास शैल. मधे 
प�ट केला. या मधे 3याच ेफेमस घोड,े 

माणसां;या आकृ3या, जनावरं , बरंच 
काह. प�ट केलेले आहे. अ ॅ>�-ॅ%ट प�ट.ंग 
चा 4कार इथ ेपहायला �मळतो.  
समीPक  असे असं !हणतात   कQ 
गुफेचे Wडझाइन आSण हुसेनच ेप�ट.गं 
एकमेकाला कॉि!Yलम�ट करतात. 
“आ'क/ टे%Lस गुफेची तार.फ करतात, तर 
प�टस/ हुसेन;या कलेची.” 

गोधरा गुजराथ येथे �व�ण�म �मारक �हणून फेरो�सम�ट चा 

वापर क�न �ी उदयन सोनी या अ�भयं$याने एका 

चोकाम&ये कलशाची )*तकृती बांधल. आहे. 

एकसधं घमुटाकृती घरे 
Pensacola, Florida मधील डोम 

प#तीचे घर फेरो�सम�ट चा उ3तम 

उपयोग केFयाचा पुरावा आहे. 

(www.domeofahome.com) 

वादळामळेु 4चंड हानी झाFयावर सुZन 

होवून [या घराचे मालक  Alberto, Erin 

आSण  Opal हे �वचार क( लागले, 

“घर बाधं@यासाठD 9नि\चत काह. चांगले 

तंK असले पा�हज.े” �वचारांती फेरो�सम�ट 

मधील एकसंध डोम आकारा;या घराचा 

9नण/य 3यांनी घेतला.  ताशी ४८३ 'कलो 

मीटर इत%या वेगाचे वारे, वादळ, भूकंप, 

आग, वाळवी, समु]ा;या लाटा या 

सवा^ना पु(न उरणारे हे घर !हणजे 

आता एक 4ेPणीय �ठकाण झाले आहे. 
.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

फेरो�सम�ट वाप�न बांधले धरण 

 

मेि1सको म&ये फेरो�सम�ट चा 

वापर क�न धरण बांध3याची 

पूवा�पार प4त आहे. अशी 

धरणे पाझरत तर नाह.तच 

पण खे7यात करायलाह. सोपी 

असून 8टकवू असतात. यात 

खडीचा अिजबात वापर 

�व�याथ_, 4ा)यापक, अ�भयतंे, 

कंKाटदार, आ'क/ टे%ट, EबFडस/ व 

देशातील  पया/वरणाचा )यास 

असलेल. सव/ मंडळी फेरो�सम�ट 

सोसायट. च े सभासद3व घेऊ 

शकतात. अJधक मा�हतीसाठD 

संकेत�थळास अव\य भेट �या. 

We’re on the Web! 

See us at: 

www.ferrocementindia.com 

FERROCEMENT SOCIETY 

Pune Office: Construction 

Diagnostic Center, Kanchan 

Bhavan, 5, Shilavihar Colony, 

Karve road, Kothrud Phata, 

PUNE 411 038   

Phone: 25432643, 64009006, 

9822597479 

E-mail : ferrocement@gmail.com 

)*त- 

 

 

_____________________ 

केलेला नाह. तसेच संधानक 

व स�9.ग :लेट लागत नाह.त. 

अशी धरणे मग भारतात का 

नाह. बांधल. जात? महारा;9 

शासना<या जलसंधारण 

खा$यामाफ� त खे7यांम&ये

छोट. धरणे बांधून पाणी 

साठव3याची प4त आहे. 

)ायो?गक त$वावर अशी 

संक@पना वापर3याचा 

फेरो�सम�ट सोसायट.चा )य$न 

सुA आहे. 8दल.प गायकवाड 

काय�कार. अ�भयंता यासाठC 

सDEय मदत कर.त आहेत. 

 


