उाचा वास सुखकर
मेो -३या काय् मात मुयमंयांचा िवास

म. टा. िवशेष ितिनधी, मुंबई
उपनगरी रे वेने स6या ७५ लाख
वासी वास करत असून रे वेवरचा
ताण िदवसेंिदवस वाढत आहे. भिवयात
मेHो क प पूण् झा यानंतर तiबल ९०
लाख वाशांना मेHोसेवेचा लाभ िमळ}न
मुंबईकरांचा वास सुखकर होईल, असा
िवास मु^यमंeी देवेंE फडणवीस यांनी
गुुवारी येथे VयNत केला.
कुलाबा-वांEे-सीTझ या मेHो-३
क पाJया भूिमगत मागा्चा बोगदा
खण9यासाठी अजIe यंeे आयात
कर9यात आली आहेत. ही यंeे एका खोल
आिण िवशाल िविहरीत सोडली जाणार
आहेत. ,यानंतर ,य् खोदकामाला
सुूवात होईल. माहीम, नयानगर येथील
क पIथळी हे यंe मु^यमंयांJया हIते
िविहरीत सोड9यात आले. ,यावेळी ते
बोलत होते. मेHोJया अ]य क पांपैकी
काही क पांJया िनिवदा काढ9यात
आ या आहेत, काही क पांJया िनिवदा
लवकरच िनघणार आहे, काही क पांची
कामे सुू आहेत, असे सांगून भूिमपूजन
झालेला ,येक क प हा वेगाने पूण्

शैलेश जाधव

मुयमंी उवाच..
मुंबईचा खडक तसेच समुE यामुळे
मेHोसारखी कामे आVहाना,मक
असतात. िदी आिण कोलका,याJया
तुलनेत मुंबईत काम करणे खूप कठीण
मेHो-३साठी वापर9यात आलेले
तंe्ान पाहता हा इuिजनीअिरuगJया
्ेeात नवा अ6याय िलिहला गेला
आहे.

िनण्य आम!या बाजूने
मेHो संदभा्त िविवध ]यायालयांनी
आमJया बाजूने िनण्य िदले असून मेHो
पाणी तुंबले तरी…
क प हे मुंबईJया िहताचे आहेत. दोन
मेHोचे काही क प भूिमगत, तर काही क प एिलVहेटेड आहेत. ,यामुळे अितवृीमुळे कोटी वृ् लाव यानंतर जेवढे काब्न
कदािचत पाणी तुंबले तरी मेHोसेवेवर पिरणाम होणार नाही आिण वाशांचा वास उ,सज्न कमी होईल, तेवढे काम एका
मेHोमुळे होईल.
िवनाखंिडत पार पडेल, असे मु^यमंeी Pहणाले.
केला जाईल, अशी Xवाही ,यांनी िदली.
मेHो क पांसोबतच रे वेचा
एिलVहेटेड कॉिरडोर उभार9याबाबत
रे वेशी चचा् सुू आहे, तसेच Iथानक
पिरसर िवकासाJया िदशेनेही काम सुू

आहे, असे ,यांनी सांिगतले. भिवयात बस,
Hेन, मेHो, जलवाहतूक या साव्जिनक
वाहतूक VयवIथेसाठी एकच ितिकटणाली
असेल. ,यामुळे वाशांना िविभ् वाहतूक
सेवेचा लाभ घेताना एकसारखे ितकीट

काढावे लागणार नाही. ,यासाठी एका
कंपनीशी सामंजIय करार कर9यात
आला असून ,यासंदभा्तील अॅप िवकिसत
केले जात आहे, अशी मािहतीही ,यांनी
िदली.

