
                                                                                                                                                                 
 

कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मेट्र ो ३ मार्ग 

 

मेट्र ो-३ चे ५०% भुयारीकरण पूणग 

 

मुांबई, १० जून २०१९: म ुंबईची नवीन जीवनवाहिनी म्हणून आकार घेत असलेल्या म ुंबई मेट्र ो 

रेल कॉर्पोरेशनच्या (म ुं.मे.रे.कॉ) मेट्र ो-३ ने अवघ्या १९ महिन्यात ५० ट्के्क भ यारीकरणाचा 

ट्प्पा गाठला आिे. या मागाासाठी एकूण ५६ हकमी (अर्प आहण डाऊन)चे भ यारीकरण 

करायचे असून िा मागा हनर्ााररत वेळेत रू्पणा करण्यास मेट्र ो-३ चे प्रशासन कट्ीबद्ध आिे. 

 

क लाबा-वाुंदे्र-सीप्झ मेट्र ो-३ िा म ुंबईच नवे्ह तर भारतातील सवाात लाुंब सुंरू्पणात: भ यारी मेट्र ो 

मागा आिे. या आहथाक राजर्ानीत अहतशय दाट्ीवाट्ीच्या हठकाणी भ यारीकरण करणे म्हणजे 

हशवर्न ष्य रे्पलण्यासारखे आिे. िा प्रकल्र्प गतीने आहण हनयोहजत वेळेत रू्पणा करण्यासाठी 

मेट्र ो-३ प्रशासनाने कुं बर कसली आिे. यासाठी जागहतक दजााच्या स रक्षा मानकाुंचा वार्पर 

करण्यात येत आिे. याम ळे कोणतािी अर्पघात न िोता केवळ १९ महिन्यात ५० ट्के्क काम 

रू्पणा करण्यात आलेले आिे. यशाचा िा र्पल्ला गाठणे िी सवाच म ुंबईकराुंसाठी आनुंदाची बाब 

आिे.  

 

याप्रसुंगी प्रहतहिया देताना म ुंबई मेट्र ो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थार्पकीय सुंचालक अश्ववनी हभडे 

म्हणाल्या, ‘‘भौगोहलकदृष्ट्या आव्हानात्मक र्पररश्स्थतीत म ुंबईतील अहतशय ज न्या इमारती, हमठी 

नदी, व उन्नत म ुंबई मेट्र ो-१ याखालून भ यारीकरण करणे हजहकरीचे आिे. हवशेष म्हणजे 

स रके्षबाबत क ठलीिी तडजोड न करता स रके्षच्या सवा हनयमाुंचे काटे्कोरर्पणे र्पालन करून 

आम्ही िे काम रू्पणा केलेले आिे. प्रकल्र्प सल्लागार, कुं त्राट्दार या सवाांचा या यशात सिभाग 

आिे. भ यारीकरणाप्रमाणे खोदकाम, बेस सॅ्लब, कॉनकोसा सॅ्लब, कॉलम तसेच हभुंती ुंची बाुंर्णी 

यासारखी कामे देखील य द्धर्पातळीवर स रू आिेत.  

मा. म ख्यमुंत्री मिोदयाुंच्या वॉर रूम द्वारे हनयहमतर्पणे घेतला जाणारा आढावा, हवहवर् भागीदारी 

सुंस्थाुंचे सिकाया आहण म ुंबईकराुंच्या भक्कम र्पाठी ुंब्याम ळे िा प्रकल्र्प वेळेत रू्पणा करु असा 

हवववास आिे." 

 

येथे झाले भुयारीकरणाचे १३ ट्पे्प 

 

मा. म ख्यमुंत्री देवेंद्र फडणवीस याुंच्या िसे्त सप्टेंबर २०१७ मधे्य नयानगर लॉहचुंग शाफ्टमधे्य 

कृष्णा-१ िे ट्ीबीएम उत्तरहवल्या नुंतर हदनाुंक ६ नोव्हेंबर २०१७ र्पासून प्रत्यक्ष भ यारीकरणाला 

स रुवात झाली. म ुंबईच्या भूगभाात एकूण १७ ट्ीबीएम्स सध्या कायारत आिेत. भ यारीकरणाचा 

र्पहिला ट्प्पा सप्टेंबर २०१८ रोजी र्पार र्पडला त्यानुंतर केवळ ८ महिन्यात एकूण १२ ट्पे्प र्पार 

र्पडले आिेत. आतार्पयांत सीप्झ येथे १, सीएसएमआयए-ट्ी २ येथे २, सिार, एमआयडीसी ,वरळी 

आहण आुंतरदेशीय हवमानतळ येथे प्रते्यकी १ तर दादर, हवद्यानगरी आहण हवर्ानभवन येथे २ 

अशा प्रकारे भ यारीकरणाचे एकूण १३ ट्पे्प र्पार र्पडले आिेत. 

 



                                                                                                                                                                 
 

ट्ीबीएम्स भूगभाात उतरहवण्यासाठी कफ र्परेड, इरॉस हसनेमा, आझाद मैदान, सायन्स म्य हझयम, 

हसश्द्धहवनायक, नयानगर, हबकेसी, हवद्यानगरी, र्पाली मैदान, साररर्प त नगर, सिार रोड आहण छत्रर्पती 

हशवाजी मिाराज आुंतरराष्ट्र ीय हवमानतळ ट्ी २ येथे लॉहचुंग शाफ्ट बाुंर्ण्यात आले आिेत. 

 

‘‘एकूण भ यारीकरणारै्पकी आजवरचा सवाात मोठा भ यारीकरणाचा ट्प्पा हवद्यानगरी ते आुंतरदेशीय 

हवमानतळ (३.९हकमी) िा असून सवाात लिान साररर्प त नगर ते सीप्झ (५६२ मीट्र) िा 

आिे. २८ हकमी भ यारीकरणासाठी एकूण १९,४९५ सेगमेंट् ररुंग्सचा वार्पर झाला आिे. िे 

सेगमेंट् ररुंग्स म ुंबईतील ६ काश्टुंग याडा मधे्य तयार िोत आिेत ज्यारै्पकी ४ वडाळा, १ माहुल 

तर १ जोगेववरी-हविोळी हलुंक रोड येथे आिे. एकूण ३३.५ हकमीच्या माहगाकेवरील उवाररत 

५०% भ यारीकरण आणखी १९ ट्प्यात रू्पणा िोईल" असे म ुं.मे.रे.कॉचे प्रकल्र्प सुंचालक श्री. 

एस.के. ग प्ता म्हणाले. 
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