
 

                                                                                                                                                                    

कुलाबा-वाांद्रे-सीप्झ मटे्रो ३ मार्ग 

 

पाली मदैान त ेआांतरराष्ट्रीय ववमानतळापयतंच ेभयुारीकरण ३१८ ददवसात  पणूग 

 

मुांबई, दद.१३ फेब्रवुारी २०१९ : अत्यांत वदगळीच्या आवण महत्त्वपूणग असणाऱ्या पाली मैदान ते आांतरराष्ट्रीय 

ववमानतळापयंतच्या १.१३ दकमीचे भुयारीकरण अवघ्या ३१८ ददवसात पूणग करण्यात आले. कुलाबा- वाांद्र-े

सीप्झ या मेट्रो ३ च्या पॅकेज ७ मधील वतसऱ्या भुयारीकरण टप्प्याचे आज अनावरण झाले . हा सोहळा 

छत्रपती विवाजी महाराज आांतरराष्ट्रीय ववमानतळ-टर्मगनल २ या ठिकाणी पार  पडला. १५० वनष्णात 

अवभयांत,े तांत्रज्ज्ञ आवण कुिल कामर्ार याांच्या सातत्यपूणग मेहनतीमुळे पॅकेज ७ मधील डाऊन मार्ागवर ९३७ 

आरसीसी वसमेंट ररांग्सचा वापर करत तब्बब्बल १.३१ दकमी पल्ला र्ािण्यात आला.  

 

मरोळ नाका ते आांतरराष्ट्रीय ववमानतळादरम्यानचा  बेसाल्ट, बे्रविया अिा प्रकारच्या किीण खडकाांना भेदण्याचे 

काम 'वैनर्ांर्ा-३' या टनेल बोअररांर् मिीनने ददनाांक २ एवप्रल २०१८ पासून काम सुरू केले. ह े

िाांघाय  टनेललांर् इांवजनीयररांर् कां पनीने तयार केललेे मिीन ९२ मीटर लाांबीचे असून प्रवतददन ४.१२ मीटर 

इतक्या वेर्ाने भुयारीकरण करते. या मिीनने सध्या कायगरत असललेी मेट्रो लाईन १ आवण  सहार उन्नत 

मार्ग यासारख्या  महत्त्वाच्या पायाभूत सुववधाांच्या खालून भुयारीकरण करून आपले ध्येय अत्यांत सुरवितपणे 

साध्य केले आह.े  

 

मुांबई मेट्रो ३ चे पॅकेज ७ मरोळ नाका येथे वसोवा-अांधेरी-घाटकोपर मेट्रो १ आवण जेव्हीएलआर यथेे 

प्रस्ताववत स्वामी समथग नर्र-जोर्ेश्वरी-काांजूरमार्ग-ववक्रोळी मेट्रो ६ याांना जोडणार आह.े तसेच 

मुांबई  उपनर्रीय रेल्वे सेवेने न जोडली  र्ेललेी एमआयडीसी, सीप्झ यासारखी महत्त्वाची औद्योवर्क आवण 

रोजर्ार कें द्रेही जोडणार आह.े मुांबई मेट्रो ३ अांतर्गत एकूण १७ टीबीएम मिीन दहा लााँलचांर् िाफ्ट मधनू 

कायगरत करण्यात आले आहते. 

 

यावर प्रवतदक्रया देताना मुां.मे.रे.कॉ.च्या व्यवस्थापकीय सांचालक श्रीमती अवश्वनी वभडे म्हणाल्या, "आज 

मुांबई मेट्रो रेल कॉपोरेिनने अनेक आव्हानाांना समथगपणे तोंड देऊन यिाचा आणखी एक टप्पा र्ािला आह.े 

भववष्यात मुांबईकराांच्या सेवेसािी मुांबई मेट्रो- ३ मार्र्गका मेट्रो-१ आवण प्रस्ताववत मेट्रो-६ मार्र्गकेला जोडली 

जाणार आह.े" 

 

मुांबई मेट्रो रेल कॉपोरेिनच्या पूणग प्रकल्पातील५२ दकमी भुयारीकरणापैकी २० दकमी इतके भुयारीकरण पणूग 

झाले असून पॅकेज-७ मधील ५०% इतके भुयारीकरण (३.५७ दकमी) पूणग झाले आह.े पॅकेज ७ चे ह ेकाम 

एल अाँड टी आवण िाांघाय टनेल इांवजवनयररांर्  कां पनी- समूह करत आहते. 

 


