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फा टकवर
मुंबई

पािलकला चार कोट चा महसूल
या क पाचा खच १२,७२१ कोटी पये अपेि त 

आहे. यात िविवध करांपोटी व इतर शु कांचा ४, ३०२ 
कोटीचा समावेश आहे. या करांम ये ८ ट क पाणी 
प ी, ४ ट क मलिनःसारण कर, १० ट क पािलकचे 
सुपर हायजर शु क, १ ट का उपयोिगता सेवा संबंिधत 
खच, २ ट क वन व पयावरण मं ालयाचे शु क आिण 
१० कोटी पये फलपाख  उ ानासाठी आहेत. यापैकी 
बहुतेक करापोटी िमळणारे शु क हे पािलककडच 
जमा होणार आहे.

जकात ना यां या जागांचा वापर
मुंबईत पािलकचे पाच जकात नाक असून 

जीएसटीमुळ जकात बंद झा याने या जागांचा वापर 
क प क ाटदारांना ‘का टग याड’साठी दे यात 

येणार आहे. या जागांमधून पािलकला २७० कोटी पये 

को टल रोड
मुंबई महापािलक ारे उभार यात येणारा तािवत को टल रोड मरीन ाइ ह ते मालाड माव 

असा सुमारे ३५ िकमीचा असून पािलका पिह या ट यात िगरगाव चौपाटी येथील ि सेस 
ीट उ ाणपूल ते वरळी-वां े सी िलंक (वरळीपयत) पयतचे ९.९८ िकमीचे बांधकाम पािलका 

करणार आहे. आतील बांधकामांसह ही लांबी सुमारे २४ िकमी असेल. या र यादर यान दोन 
भूिमगत बोगदे असून यातून सुमारे सहा िकमी लांबीचा र ता जाणार आहे. को टल रोडसाठी 
उपल ध होणा या भराव े ापैकी २२ ट क े ात य  रोडचे बांधकाम कर यात येणार आहे. 
तर उव रत सुमारे ७८ ट क े ांत हणजे ७५ लाख ३४ हजार ७३० चौरस फट प रसराचा उपयोग 
हा लॅड किपंगसह िविवध नागरी सुिवधांसाठी कर यात येणार आहे. 

 भूिमगत वाहनतळ: 
को टल रोडलगत असणा या धािमक थळ व 
पयटन थळांना नाग रक मो ा सं येने भेट 
दे याची श यता अस याने रोड या प रसरात 
तीन मोठ भूिमगत वाहनतळ उभार याचे तािवत 
आहे. यापैकी एक वाहनतळ हे महाल मी मंिदर 
व हाजीअली द याजवळ असेल. दुसरे वाहनतळ 
अमर स स गाडनजवळ तर वरळी डअरी व 
वरळी सी-फस येथे ितसरे वाहनतळ उभार यात 
येईल. या ित ही वाहनतळांची एकण वाहन मता 
१,६२५ इतकी असेल. तसेच अमरस स व वरळी 
यािठकाणी येकी एक जे ी उभार यात येणार आहे. 
वाहनतळां या छतावर उ ान वा खेळाचे मैदान 
िवकिसत कर याचेही तािवत आहे.

 फलपाख  उ ान:
या रोडला परवानगी देताना क ीय पयावरण व वन 
मं ालयाने बॉटिनकल बटर लाय गाडन उभार याची 
अट घातली आहे. यानुसार उपल ध होणा या भराव 
े ाम ये फलपाख  उ ान िवकिसत कर यात 

येणार आहे. यासाठी १० कोटी पयांची तरतूद आहे. 

 जॉिगंग क व सायकल क: 
आज या धकाधकी या जीवनात आरो य चांगले 
राह यासाठी रोडलगत वतं  जॉिगंग क व 
सायकल क उभारला जाणार आहे. या दो ही 
कची लांबी येकी ६.२० िकमी राहणार आहे.

 उ ाने व खेळांची मैदाने: 
रोडसाठी क या जाणा या भराव े ात उ ाने व 
मैदाने िवकिसत कर यात येणार आहेत. याम ये 
लहान मुलांसाठी घसरगुंडी, सी-सॉ, झोक असून 
यापैकी काही उ ाने वा मैदाने ही भूिमगत सुिवधां या 
छतावर उभार यात येणार आहेत.

अ य िवकासकामेभाड िमळणार आहे तसेच क ाटदारांना बांधकामासाठी 
आगाऊ र कम हणून िद या जाणा या रकमेवर २५४ 
कोट चे याज पािलकला िमळणार आहे.

को टल रोडचा खच सहा हजार कोटी
हा क प एकण १२ हजार ७२१ कोटीचा असून 

यातून पािलकला िविवध करांपोटी ४,३०२ कोटी 
पये शु क िमळणार असून १७०० कोटी रा य 

सरकारचा कर, का टग याडचे २७० कोटी पये 
भाड व क ाटदारांकडन िमळणारे २५४ कोटीचे याज 
६,५२६ कोटी पये असून रोड या य  बांधकामाचा 
खच ६,१९५ कोटी इतका अपेि त आहे.

मुबंईतील वाहतकू अिधक गतीमान 
हावी यासाठी को टल रोडच ेबाधंकाम 
कर यात यणेार असनू दशेातील अशा 
कारचा हा को टल माग आह.े को टल 

रोडला क  व रा य सरकार या िविवध 
कार या परवान या िमळा या असनू 

पािलक या तरावर  लवकरात लवकर 
बाधंकाम सु  कर याची कायवाही सु  आह.े

- मोहन मािचवाल,
चीफ इंिजिनअर को टल रोड

को टल रोडचा फायदा काय?
को टल रोडमुळ वासास लागणारा कालावधी कमी हो यासह सावजिनक 
वाहतुकीला चालना िमळल. वाहतूक सुरळीत हो यास मदत झा याने 
नाग रकां या रोज या जा या-ये या या वेळची बचत होईल. या र यामुळ 
सुमारे ७० ट क वेळची बचत होईल, तर ितवष  ३४ ट क इंधन बचत 
होईल, अशी अपे ा आहे. यामुळ िवदेशी चलनाचीही मो ा माणात 
बचत होऊ शकल. याचबरोबर वनी व वायू दूषण कमी हो यासही 
हातभार लागेल.

को टल रोडचा फायदा काय?को
टल रोडमुळ वासास लागणारा कालावधी कमी हो यासह सावजिनक को

हतुकीला चालना िमळल. वाहतूक सुरळीत हो यास मदत झा याने वाह
ग रकां या रोज या जा या-ये या या वेळची बचत होईल. या र यामुळ नाग
मारे ७० ट क वेळची बचत होईल, तर ितवष  ३४ ट क इंधन बचत समु
ईल, अशी अपे ा आहे. यामुळ िवदेशी चलनाचीही मो ा माणात होईल
चत होऊ शकल. याचबरोबर वनी व वायू दूषण कमी हो यासही बचत
तभार लागेल.हातहा

ब
हो
स
नन

हा
ब
हो
सु
न
वव

ोोोोोोोोोो

पिहला ट पा 
म रन ाइ ह येथील ि सेस ीट लायओ हर 
ते वां े-वरळी सी िलंक (वरळीकडची बाजू) ९. 
९८ िकमी रोड या दो ही बाजूला चार या माणे 
एकण आठ मािगका असणार आहेत. दो ही 
बाजूला येकी एक मािगका णवािहका व बस 
वाहतुकीसाठी राखीव रोड टोलमु त असणार आहे. 

मुंबईकरांचा वास सुखाचा आिण अिधक 
वेगवान हावा या उ ेशाने स या शहरात 

मे ोचे जाळ पसरिव याचे काम सु  आहे. 
शहरात स या मे ो २ अ, मे ो ७ आिण मे ो 
४ या मागाचे काम सु  आहे. यापैकी  मे ो 
२ अ हा माग दिहसर ते डी. एन. नगर असा 
असणार आहे. तर मे ो ७ चा माग अंधेरी ते 
दिहसर असा असेल. तसेच मे ो ४ हा वडाळा-
घाटकोपर-कासारवडवली असा असेल. या तीन 
मागावर कामे करत असताना शासनाला िविवध 
अडचण ना सामोरे जावे लागत आहे. 

वाहतूकक डी
मे ो या कामांमुळ वाहतूकक डी होते असा 

सरास आरोप होताना िदसतो. ही वाहतूक क डी 
होऊ नये यासाठी एमएमआरडीए शासनाने 
वाहतूक पोिलसां या सहकायाने िवशेष िनयोजन 
कले आहे. यात एकाचवेळी संपूण र यावर 
बॅ रक  न लावता ट याट याने ते लावले जात 
आहेत. तसेच या काळात वाहतूकक डी होऊ 
नये यासाठी यांनी काही वाहतूक मागदशकांची 
भरतीही कली आहे. हे मागदशक पोिलसांना 
वाहतुकीचे िनयोजन कर यासाठी 
मदत करत असतात. 
उ नत माग असले या 
मे ोचे बहुतांश काम 
हे र या या म ये आहे. 
यामुळ दो ही बाजूची एक 
एक लेन जाते. तसेच अनेकदा 
वाहतूकक डी होऊ नये यासाठी 
अनेक िठकाणी मागबदलही कर यात 
आलेले आहेत. तशा सूचना िठकिठकाणी 
लाव यामुळ वाहनांना तसेच पादचा यांना 
फारसा ास होत नाही. 

जिमनीखालचे महाजाल
मुंबईत जिमनीखाली वीजवािह या, 

जलवािह या, गॅसवािह या अशा िविवध वािह यांचे 
महाजाल आहे. या महाजालाला कोठही ध का 
न लागता हे काम करणे अपेि त असते. आता 
उ नत मागासाठी याचा काय धोका असा जर 
आपण िवचार करत असू तर तो चुकीचा आहे. 
कारण एकटी मे ो ७ ही त बल ११०० ते १२०० 
िपलसवर उभी राहणार आहे. हे िपलस उभे 
कर यासाठी व ते वषानुवष कोणताही धोका 
न येता उभे राहावे यासाठी याचा पायाा खोल 
जिमनीत असणे आव यक आहे. यासाठी या 
िठकाणी िपलर उभे कले जातात तेथील जागा 
खणून तेथील वीजवािह या व जलवािह या 
संबंिधत ािधकरण अथवा कपनीला सांगून 
याचे माग बदलले जातात. यात सवात मोठ 

आ हान असते ते गॅस पाइपलाइनचे. ही लाइन कोठही 
वळवता येत नाही. यामुळ या वािहनीला कोणताही 
धोका पोहोचणार नाही ही खा ी क न घे यासाठी 
चार मीटर खोल खणून याची पाहणी कली जाते 
व याला ध का न पोहोचता काम करावे  लागते. 

ओ हरहेड वायस
मे ो ७ जात असले या मागाठाणे प रसरात 

मे ोचे िपलस या उचीचे आहेत या उचीचे मोठ 
िवजेचे टॉवस आहेत. याव न हाय हो टज वायस 
जात असतात. यामुळ या वायरी हटव याचे आ हन 
एमएमआरडीएने पेलले. या भागातील सव वायस 
हटव यात आ या आहेत. 

वेळचे आ हान
स या शहरात  या तीन उ नत मे ोचे काम सु  

आहे तो प रसर नेहमीच गजबजलेला असतो. यामुळ 
तेथे िदवसा वाहतूक थांबवून काम करणे श य होणार 
नाही. यासाठी रा ी उिशरा कामाला सु वात होते 

व पहाट पाच वाजता र ता पूववत क न ावा 
लागणार आहे. यामुळ रा ी िमळणा या चार ते पाच 
तासांत येथील सव काम करायचे असते. 

असे चालते काम...
मे ो ७ आिण २ अ चे माग यु पातळीवर सु  

आहे. याम ये सव थम िपलस टाक याचे काम सु  
आहे. जसे िपलस पडत जातात तसा याम ये गडर 
टाक याचे काम सु  होते. ते काम पूण झाले की 
याची ले हिलंग क न तेथे क टाक याचे काम 
कले जाते. यामुळ लवकरात लवकर हा क प 
पूण हो याची अपे ा आहे. झाड तोड यासाठी उ च 
यायालयात दाखल झालेली कस व उिशरा िमळालेला 
िनधी यामुळ थोडा िवलंब झाला असला तरी आता 
यु पातळीवर काम सु  असून लवकरात लवकर 
ते पूण कर यात येणार आहे. मे ो ७ चे आ ा ५५ 
ट क काम पूण झाले आहे. यामुळ यासाठी िदलेली 
मुदत पाळली जाईल, अशी अपे ा य त होत आहे. 

मे ोचे 
आ हान

जिमनीवरील मे ो, भूिमगत मे ो, को टल रोड …यासोबत अनेक क पांची वीट रचली गेली आहे. 
यापैकी मे ोची कामे गतीपथावर आहेत. तर को टल रोड या कामाला लवकरच सु वात होणार 
आहे. पिह या ट यात तरी मुंबईकरांसाठी मे ो व को टल रोड हे दोन क प मह वाचे ठरणार 
आहेत. अशा महाकाय  क पांमुळ सावजिनक वाहतूक यव थेचा चेहरामोहरा तर बदलणार 
आहेच, िशवाय  वाहतूकक डीतून मोठा िदलासाही िमळणार आहे. या येक क पाची वत:ची 
अशी खास वैिश े आहेत, वेगळी कायप ती आहे, आ हाने  आहेत, आ हानांवर मात करणारे 
तं ान आहे, जोडीला कशल मनु यबळ आहे. या क पां या वैिश ांचा घेतलेला हा वेध!

भूगभातील आिव कार!

जयतं होवाळ, 
िनतीन च हाण, 
नीरज पिंडत

जयंत होवाळ

बईकरांचा वास सुखाचा आिण अिधक 
वगेवान हावा या उ ेशाने स या शहरात 

मे ोचे जाळ पसरिव याचे काम सु  आहे. 
शहरात स या मे ो २ अ, मे ो ७ आिण मे ो 
४ या मागाचे काम सु  आहे. यापैकी  मे ो 
२ अ हा माग दिहसर ते डी. एन. नगर असा 
असणार आहे. तर मे ो ७ चा माग अंधेरी त े
दिहसर असा असेल. तसेच मे ो ४ हा वडाळा-
घाटकोपर-कासारवडवली असा असेल. या तीन 
मागावर कामे करत असताना शासनाला िविवध 
अडचण ना सामोरे जावे लागत आहे. 

वाहतूकक डी
मे ो या कामांमुळ वाहतूकक डी होते असा 

सरास आरोप होताना िदसतो. ही वाहतूक क डी 
होऊ नये यासाठी एमएमआरडीए शासनाने 
वाहतूक पोिलसां या सहकायाने िवशेष िनयोजन 
कले आहे. यात एकाचवेळी संपण र यावर कल आह. यात एकाचवळी सपूण र यावर 
बॅबॅ रक न लावता ट याट याने ते लावले जात

आ हान असते ते गॅस पाइपलाइनचे. ही लाइन कोठही 
वळवता येत नाही. यामुळ या वािहनीला कोणताही 
धोका पोहोचणार नाही ही खा ी क न घे यासाठी 
चार मीटर खोल खणून याची पाहणी कली जाते 
व याला ध का न पोहोचता काम करावे  लागते. 

ओ हरहेड वायस
मे ो ७ जात असले या मागाठाणे प रसरात 

मे ोचे िपलस या उचीचे आहेत या उचीचे मोठ 
िवजेचे टॉवस आहेत. याव न हाय हो टज वायस 
जात असतात. यामुळ या वायरी हटव याचे आ हन 
एमएमआरडीएने पेलले. या भागातील सव वायस 
हटव यात आ या आहेत. 

वळेचे आ हान
स या शहरात  या तीन उ नत मे ोचे काम सु  

आहे तो प रसर नेहमीच गजबजलेला असतो. यामुळ 
तेथे िदवसा वाहतक थांबवन काम करणे श य होणार तथ िदवसा वाहतूक थाबवून काम करण श य होणार 
नाही यासाठी रा ी उिशरा कामामाालालाा सस वावावातत ोहोहोहोतेेतेते

क पाची वतततत::::चचचचचचचचीीीीीीी 
वर मात करणारे 
तलेला हा वेध!

कलाबा वां  ेसी झ  या भिूमगत मे ो ३ क पातील 
एका बोग ाच े खोदकाम आतंररा ीय 

िवमानतळाजवळ नकुतचे पणू झाल.े कलाबा त ेसी झ 
या मागादर यान िविवध िठकाणी अशी खोदकाम ेसु  
आहते. वर भपूृ ठावर दनैिंदक यवहार सु  आहते, 
वाहन ेधावताहते, लोक य-ेजा करत आहते. याच 
वळेी मुबंई या भगूभात मा  िवल ण अशा घडामोडी 
सु  आहते. भपूृ ठावर तु हा-आ हाला फ त काही 
िठकाणी मोठ ख , यं  साम ी आिण बॅ रकडस 
िदसतील. आप या दृ टीन ेएवढच काय त े क पाचे 
मह व. परतं ुखाली ५० त े६० मीटर अतंरावर एक 
चम कार घडत आहते. भगूभातील गुतंागुतंीची रचना, 
वातावरण, अज  यं , कमालीची सरु ा, काटकोरपणे 
पाळल ेजाणारे सरु ा िवषयक िनयम, काही िमिनटां या 
अतंरावंर होणारी तपासणी, मोजक मनु यबळ… अशी 
नपे यरचना क न जिमनी या खाली मे ो ३ चा अ भतु 
क प आकारास यते आह.े
अदभतु यासाठी की मुबंई या भगूभातील पसारा 

बाजूला सा न, समु ान े वढेले या या शहराची 
भौगोिलक रचना ल ात घतेा ज ेकाम सु  आह,े ते 
आ चयचिकत करणार ेआह.े या क पामुळ टनेल 
बोअ रगं मशीन या महाकाय यं ाची पिह यांदा ओळख 
झाली. परदशेातनू आयात झालले ेह ेयं  िविवध िठकाणी 
असले या क प थळी आणण ेहचे मळुी आ हान मक 
होत.े ६०० टनाच ेह ेयं   बदंरातनू पढु क प थळी 
र तामाग आणताना साहिजकच वासाला रा ीच 
परवानगी िमळत.े ह ेयं   मोठा या िविहर त सोडले 
जात.े मळुात ह ेअज  यं  जसे या तस ेआता सोडता 
यते नाही. सटु भाग वगेळ क न त ेआत सोडतात. 
यानतंर खाली त बल ४५ िदवस खच  घात यानंतर 
याची जळुणी क न एकसधं असे यं  तयार होत.े 
मग य  खोदकामाला सु वात होत.े तीन भागातील 
या यं ा या पढुील भागावर भली मोठी चकती असत,े 
ही चकती समोरील खडकाची िभतं  फोड याचे काम 
करत.े चकती या आत आणखी दोन मह वाच ेभाग 
असतात. यापकैी एक भाग खडक फोड यानंतर जे 
काही खोदकाम होत े यातील गाळिमि त माती बाहरे 
काढ याचे काम करत.े तर यं ाचा ितसरा भाग या 
भागात खोदकाम झाल ेआह,े या भागाला ता काळ 
कािँ ट या गोलाकार रंग लाव याचे काम करत.े तसे 
न क यास खोदले या भागा यित र त आणखी काही 
भाग कोसळ याची श यता असत.े
स या आतंररा ीय िवमानतळाजवळील बोगदा 

खोदनू पणू झाला आह.े या िठकाणाहनू काम पणू 

झालले ेयं  बाहरे काढ यात आल ेआहे. सटु भाग वगेळ 
क नच त ेभपूृ ठावर आणाव ेलागल.े मरोळ नाका 
यथे ेया ट यातील दसुरा बोगदा खोद याचे काम सु  
आह.े तथे ेदसुर ेयं  कायरत आहे. य  क प थळी 
चाललले ेकाम पाहताना छाती दडपनू जात.े
खाली बोग ात उतरायच ेअसले तर आधी सरु ा 

िवषयक सादरीकरण दाखवल ेजात.े आप कालात 
काय खबरदारी याल, यािवषयी काटकोर सचूना 
क या जातात. िविश ट कारच ेबटू, जकॅट आिण 
हे मटेिशवाय पढु जाताच यते नाही. जवळपास चार 
मजल ेउत न गे यावर खाली मु य भयुार सु  होत.े 
यापवू  चकेपो टवर एकाच माकंाच ेधातचू ेदोन 
िब ले िदल ेजातात. एक िब ला आप याकड िदला 
जातो, तर दसुरा चकेपो टवर ठवला जातो. का? तर, 
आत काही दघुटना घडन मृ यू झा यास ओळख पटावी 
हणनू. याच चकेपो टवर ऑ सजनच ेिकट िदल ेजात.े 
खाली समजा आग लागली आिण वसनास ास होऊ 
लागला, तर या िकटमधनू मा क काढन त डावाट 
वास यावा लागतो. नहेमी या वगेान ेचाल यास 
या िकटमधील ऑ सजन १८० िमिनट परुतो. वगेाने 
चाल यास ६० िमिनट परुतो.

 य  बोगदा सु  होतो, ते हा आतील अज  
काम पाहनू डोळ िव फा न जातात. या िवशाल 
बोग ात फ त २० कामगारांचा समावशे असतो. भगूभात 
ऑ सजनची कमरता अस याने जा त माणस ेठवता 

यते नाहीत.  खोदकाम सु  
असताना अचानक उ प न 
होणार ेिविवध वाय ूही मोठी 
सम या असत.े िमथने, 
स फर, नाय ोजन डाय 
ऑ साइड आदी वायू 
काम करणा यांना ासदायक 
ठ  शकतात. यामळु त ेिनयिं त करणारी 
अ यतं स म यं णा बोग ात आह.े दर तासाला 
वायचूी पातळी तपासली जात.े पातळी वाढली तर 
ता काळ पढुील उपाययोजना होत.े खोदकाम होत 
असताना मो ा माणावर घषण होत,े यामळु आग 
लाग याचाही श यता असत.े समजा अस ेघडलचे तर 
यं  ता काळ थाबंत.े पा याची फवार ेउडवणारी यं णा 
लगचेच काया वत होत.े आत म य ेट याट यावर 
अशी यं णा आह.े समजा कोणाला दखुापत झाली, 
तर चार चरधारी व दोन रे यमूने कायम तनैात 
असतात.

 बोग ात ऑ सजनची पातळी कमी अस याने 
बाहे न दोन भ या मो ा पाइपमधनू शु  हवा 
बोग ात खळेती ठवललेी आह.े िवशषे क न िजथे 
तं -कामगार काम करत असतात, ितथ े झोत जा त 
असतो. शु  हवा आता सोडतानाच, आतील अशु  
हवा बाहरे काढणारी यं णाही सतत सु  असत.े 
बोग ातील तापमात २९ डी ी से सअस या वर 
जाऊ नय े हणनू किलगं यं णा कायम सु  असत.े 
वातावरणातील दाब वाढला तर आत काम करणा यांवर 
याचा गभंीर प रणाम होऊन नाकातनू िकवा कानातनू 
र त यऊे शकत.े अशी घटना घडली, तर ता काळ 
क ोल मला सदंशे जातो. तथेनू  रसद परुवली जात.े 
एखादा कामगार बशेु  झाला तर याला ४८ तास  
डॉ टरां या दखेरखेीखाली ठवल ेजात.े
बोग ात दर ५० मीटर अतंरावर आग िवझवणारी 

यं  ेआह.े लाव यात आले या यके बु लाइटपकैी 
चौथी बु ही बटॅरीवर चालणारी आह.े अचानक 
वीज परुवठा खिंडत झाला, तर वीजपरुवठा पवूवत 
होईपयत या बु लाइटमळु बोगदा काशमान राहतो.
गाळ माती वाहनू नणेा या लोकोमोिट ह हणजे 

लहान मालगा ाही श यतो िवजवेर चालणा या 
आहते. िडझलेमधून बाहरे पडणारा स फर वायू 
ासदायक अस याने ही खबरदारी घे यात आली आह.े
टनले बो रंग मशीन ह े िदवसाला िकमान पाच 

मीटरच ेखोदकाम करत.े या यं ाचा वगे हा िनयिं त 
असतो. कोण या िदशने ेपढु सरकायच ेह ेजीपीएस 
यं णे ार ेिन चत असत,े यामळु यं  जराही इकड 
ितकड होत नाही. ह ेयं  चालव यासाठी खास किबन 
आह.े क युटर या मा यमातूनच ह ेकाम चालत.े 
मु य चकतीपासनू ही किबन िकमान ५० मीटर 

अतंरावर असत.े मले-
ए स से गा ांम य े इिंजन 

व मोटरमनची किबन यात जवेढ 
अतंर असत,े याच धत वर ह ेअतंर 

असते. िकमान चार तं  ऑपरिेटगच ेकाम 
करतात. बारा तासां या िश टनंतर दसुर ेतं  

यं ाचा ताबा घतेात. खोदकाम सु  असताना 
यं ा या एखा ा भागात िबघाड झाला तर तो दरू करणे 
ह ेआ हाना मक काम असत.े िचचंो या जागतेनू 

आत िशरत िबघाड दरू करावा लागतो. यातनूही 
काही दघुटना घडली तर तथेहेी डॉ टरांच ेपथक 
हजर असत.े मु य चकती या आतील भागात माती 
व गाळ काढणारा दसुरा भाग असतो. यातनू माती 
गाळ काढन लगचेच पाइपन ेभरला जातो, व लहान 
मालगा ांतनू वर आणला जातो. या मालगा ां या 
शवेटालाही कमरे ेबसव यात आल ेआहते. यामळु 
मोटरमनला मालगाडी कठपयत यायची, त ेकळत.े 
खोदकाम झा यानंतर आत या अ तराला ता काळ 

कािँ ट या रगं लाव या जातात. या नाही लाव या 
तर बाधंकाम ढासळ याची श यता असत.े  िदवसाला 
िकमान पाच रगं लाव या जातात.
बोग ाच ेकाम सु  कर यापूव  माती परी ण 

हा मह वाचा घटक होता. जिमनी या खाली नमेका 
कोण या कारचा खडक आह,े तो िकती कडक आह,े 
मातीचा पोत कसा आह,े याची यके १०० मीटर 
अतंरावर तपासणी झाली होती. एखा ा िठकाणचा 
खडक खपूच कठीण असले व तो यं ानहेी फोडणे 
श य नसले तर यासाठी वगेळा उपाय करण ेगरजचेे 
असत.े कारण एकदा यं  आत गले ेआिण कठीण 
प थरान ेयं ाला दाद नाही िदली तरी मोठी अडचण 
िनमाण होऊ शकत.े यामळु या िठकाणी यं ाची 
ताकद अपरुी ठरले अस ेजाणवल,े या िठकाणी 
आव यकतनेसुार फोट क नही बोगदा खोद यात 
आला आह.े
मुंबई मे ो रे वे कॉप रेशन या क प सुर ा 

िवभागाचे मुख पारस कांबळ, तसेच क ाटदार 
टक कपनीचे सुर ा मुख ऋषी कमार यां या 
िनगराणीखाली काटकोर सुर ेत हे काम सु  आहे.
पिहला बोगदा हा पाली मदैान त ेएअरपोट असा 

तयार झाला आह.े पिहला बोगदा खोदनू पणू झाला 
ते हा याच े वणन के  ू अस े कर यात आल.े 
के  ूया श दाचा अथ िशरकाव, मोठा अडथळा 

दरू क न िमळवलले ेयश, असा होतो. मे ो ३ या 
भिूमगत क पासाठीच न ह,े तर मुबंई या सावजिनक 
वाहतकुीचा चहेरामोहरा बदलनू टाकणा या क पासाठी 
ही मोठीच कामिगरी होती. नसुती कामिगरीच न ह,े तर 
तं ान, कसब व मानवा या कशलतचेा एक मोठा 
आिव कार हणनू याकड पाहाव ेलागले.

मुंबईत स या उ नत मागावर असले या 
मे ो २अ, मे ो ७ आिण मे ो ४चे काम 
सु  आहे. या कामांम ये िविवध कारची 
आ हाने आहेत. या आ हानांना त ड देत 
एमएमआरडीए कशा प तीने हे काम 
करत आहे याचा हा आढावा


