
मेट्रो-३च्या डब्ब्याांच्या प्रतिकृिीचे मा.मुख्यमांत्री श्री देवेंद्र फडणवीस याांच्या हस्ि ेअनावरण 

मुांबई, १६ ऑगस्ट २०१९:- मेट्रो-३ च्या डबयाांच्या प्रतिकृिीचे अनावरण आज महाराष्ट्ट्र राज्याचे मा. 
मुख्यमांत्री श्री देवेंद्र फडणवीस याांच्या हस्ि ेपार पडले. मुांबई मेट्रो रेल कॉपोरेशनने (मुां.म.ेरे.कॉ) मेट्रो-३चे 

डबब े बनववण्याचे काम अँलस््ाँम ट्रान्सस्पो ट् इांडडया लल या कां पनीला ददलेले आहे. मेट्रो-३ या सांपूणटिः 
भूलमगि मेट्रो मार्गटकेला अॅक्वा लाईन अस ेसांबोधले जाणार आहे. या डबयाांची रांगसांगिी िसेच डबयाांची 
आांिर-बाह्य सांरचना हा नावाला सुयोग्य अशी करण्याि येणार आहे. 

मेट्रो -३ मार्गटकेसाठी आठ डबयाांच्या एकूण ३१ गाड्या अँलस््ाँम या कां त्रा्दाराद्वारे बनववण्याि येणार 

आहेि. कें द्र शासनाच्या मके ईन इांडडया या सांकल्पने प्रमाण ेमेट्रो-३च्या सवट गाड्याची तनलमटिी अँलस््ाँम 

इांडडया याांच्या  श्री लस्ी, आांध्र प्रदेश येथील कारखान्सयाि होणार आहे. मेट्रो-३ चे डबब ेअद्ययावि असिील 

िसेच ववना चालक कायटन्सवयनासाठी सक्षम असणार आहेि. 

 मेट्रो-३ डब्याांच्या सांकल्पनेववषयी  

कधीही न झोपणारे आणण गतिमान शहर म्हणून प्रचललि असणाऱ्या मुांबईची प्रेरणा घेऊन मेट्रो-३ चे डबब े

डडजाईन करण्याि आले आहेि मुांबईचा समुद्र आणण वाहत्या पाण्याचा िाजेपणा आणण गिी या पासून 

प्रेरणा घेऊन या डबयाांची रांगसांगिी ठरववण्याि आले आहे. यामध्ये फफका दहरवा ( अॅक्वा ग्रीन) आणण फफका 
वपवळा (बेज) या रांगाचा वापर करण्याि आला असून  त्यापैकी दहरवा रांग समुद्राच्या ला्ाांचा प्रवादहपणा, 
िाजेपणा आणण गिी िसेच वपवळा रांग हा आरामदायी प्रवासाचे प्रिीक आहे. 

मेट्रो-३द्वारे प्रवाशाांना आरामदायी सुखकर, वेगवान व शाश्विसेवा लमळणार आहे. कायाटन्न्सवि झाल्यावर 

मेट्रो-३मुांबईची नवीन जीवनवदहनी ठरणार आहे   

अस ेअसिील मेट्रो-३चे डब्बे  

१)सुरक्षक्षि आरामदायी प्रवास सांपूणटिः वािानुकूललि व आद्रटिा तनयांत्रण यांत्रणा 

२)प्रवाशाांच्या मनोरांजनासाठी व जादहरािी कररिा एलसीडी चा वापर 

३) मार्गटकेचे डडन्ज्ल नकाशा 

४)प्रवाशाांसाठी उद्घोषकाांचा वापर 



५)अतिशय सुांदर बैठक व्यवस्थेसह उभे राहण्यासाठी खाांबाांची व्यवस्था 

६) ददव्याांग प्रवाशाच्या सोईसाठी व्हील चेयर ठेवण्यासाठी स्विांत्र व्यवस्था 

७) सुखकर प्रवासाच्या अनुभूिी कररिा अद्ययावि एयर सस्पेन्सशन चा वापर 

८) प्रवाशाांच्या सुरक्षक्षििेसाठी प्रत्येक डबबयाि सीसी्ीव्हीची सुववधा 

९) आगीपासून सांरक्षणासाठी प्रत्येक डबबयाि अग्नीशमन, धूर व अग्नी शोधक यांत्रणा 

१०) आपत्कालीन पररन्स्थिीि प्रवासी व टे्रन तनयांत्रक याांच्याि सांवाद राहण्यासाठी ध्वनी सांवाद (voice 

communication) यांत्रणा 

याववषयी प्रतिफिया देिाना मुां.मे.रे.कॉच्या व्यवस्थापकीय सांचालक श्रीमिी आन्श्वनी लभडे म्हणाल्या "मा. 
मुख्यमांत्री महोदयाांच्या हस्िे मेट्रो-३च्या डबबयाच्या प्रतिकृिीचे अनावरण होणे या आमच्या साठी आनांदाचा 
प्रसांग आहे. मेट्रो-३च्या डबबयाच्या तनलमटिीस नोव्हेंबर २०१९ पासून सुरुवाि होणार असून पदहली गाडी एका 
वषाटच्या आि मुांबईि दाखल होणे अपेक्षक्षि आहे". 


