कुलाबा-वाांद्रे-सीप्झ मुांबई मेट्रो-३ मार्गिका

मेट्रो-३च्या भय
ु ारीकरणाचा ३५वा टप्पा यशस्वीरीत्या पण
ू ि
पॅकेज-४चे १००% भुयारीकरण पूणि

मांब
ु ई, डिसेंबर १६, २०२० - मांब
ु ई मेट्रो रे ल कॉपोरे शनद्वारे (मां.ु मे.रे .कॉ) ससद्र्िववनायक ते दादर हा १.१२
ककमी इतका लाांब ३५वा भुयारीकरणाचा टप्पा पूणि करण्यात आला आहे . या भुयारीकरणासह पॅकेज-४चे एकूण
१०.९६ ककमी लाांबीचे भुयारीकरण आज पण
ू ि झाले आहे . या साठी ३ टीबीएम मसशन्स कायिरत होती.
“एकूण ७ पैकी ४ पॅकेजेसमध्ये भुयारीकरण १००% पूणि झाले असून ही अत्यांत आनांदाची

बाब आहे .

ववशेषत: पॅकेज-४ मध्ये भय
ु ारीकरण करणे एक आव्हानात्मक काम होते कारण या पॅकेज मिील सवि
ववकासकामे रस्त्यावरील वाहतूक, िासमिक स्थळाांच्या जवळपास आहे त. शहराचे मुख्य केंद्र मानले जाणारे
दादर,

मेट्रो-३ द्वारे जोिले जाईल व मुांबईकराांच्या प्रवाशयाांच्या अिचणी कमी होतील”,असे मुां.मे.रे .कॉ चे

व्यवस्थापकीय सांचालक श्री. रणजजत ससांह दे ओल म्हणाले.

“हे रेन्कटनेट कांपनीद्वारे बनलेले व अथि प्रेशर बॅलेन्स (ई.पी.बी) तांत्रज्ञानाचा समावेश असलेल्या टनेल बोररांग

मशीन (टीबीएम) कृष्णा-१ द्वारे हे भुयारीकरण पण
ू ि करण्यात आले. जुलै ७, २०२० रोजी या टप्प्याचे काम
सुरू करण्यात आले होते आणण ८०५ ररांग्सचा वापर करून िाऊनलाइनचे काम पूणि करण्यात आले. दादर
मेट्रो स्थानाकाचे जवळपास ४२% काम पण
ू ि झाले आहे ”, श्री एस. के. गप्ु ता, सांचालक (प्रकल्प), मां.ु मे.रे .कॉ
याांनी साांर्गतले.

पॅकेज-४ मध्ये दादर, ससद्र्िववनायक, शीतलादे वी या स्थानकाांचा समावेश असन
ू येथे ८ भय
ु ारीकरणाचे टप्पे
पूणि करण्यात आले आहे त. त्याांचे तपशील पुढील प्रमाणे आहे -

*नयानगर ते िारावी (अपलाईन – ५८९ मी आणण िाउनलाईन – ५८९ मी),

*नयानगर ते दादर (अपलाईन – २४९१ मी आणण िाउनलाईन - २४७२ मी),

*ससद्र्िववनायक ते दादर (अपलाईन - ११०६ मी आणण िाउनलाईन – ११२६ मी),

*ससद्र्िववनायक ते वरळी (अपलाईन - १३०५ मी आणण िाउनलाईन - १२८४ मी).(समाप्त)
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