
 

  

कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मुांबई मेट्रो-३ मार्ग 

मुां.मे.रे.कॉ.च्या वतीने २०२३ मध्ये मेट्रो-३ तुमच्या सेवेत 

मेट्रो-३ साठीची दसुरी टे्रन शहरात दाखल 

 

मुांबई, डिसेंबर ३०, २०२२ - म ुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (म ुं.मे.रे.कॉ.) २०२३ मध्ये क लाबा-वाुंदे्र-सीप्झ 
मेट्रो-३ मार्ााचा र्पहिला टप्र्पा - आरे ते बीकेसी म ुंबईकराच्या सेवेत आणण्यासाठी सज्ज आिे. "२०२३ 
मध्ये आम्िी मेट्रो-३ मार्ाावरील आरे त ेबीकेसीर्पयतंचा र्पहिला टप्र्पा स रू करणार आिोत", अस े
म ुं.मे.रे.कॉ.च्या व्यवस्थार्पकीय सुंचालक श्रीमती अश्ववनी भिडे याुंनी साुंगर्तले. "म ुं.म.ेरे.कॉ. च्या 
मेट्रो-३ मार्ाासाठी कालच द सऱ्या टे्रनचे सवा आठ डबे शिरात दाखल झाले असून लवकरच ते एकत्र 
करून त्याची चाचणी घेतली जाईल. उल्लेखननय बाब म्िणजे यार्पूवीच र्पहिल्या टे्रनने १,५०० ककमी 
र्पेक्षा जास्त ट्रायल रनद्वारे सवा डायनॅभमक आणण स्टॅहटक चाचण्या यशस्वीररत्या र्पूणा केल्या 
आिेत", असेिी श्रीमती  भिडे म्िणाल्या. 

२९ डडसेंबर २०२२ रोजी आुंध्र प्रदेशातील श्री भसटी येथील ऑल्स्टॉम प्लाुंटमध्ये तयार झालेली द सरी 
८ डबयाुंची टे्रन म ुंबईत दाखल झाली आिे. या टे्रनच्या साररर्प त नर्र आणण सिार येथील रॅम्र्प 
दरम्यान ५ ककमीच्या अुंतरावर आववयक चाचण्या घेतल्या जातील. प्रत्येकी ४२ टन वजनाचे िे सवा 
८ डबे ६४ चाकाुंच्या ववशषे ८  ऍक्सेल टे्रलरने १० हदवसाुंत आुंध्र प्रदेशातून १,४०० ककमी अुंतर र्पार 
करत म ुंबईत दाखल झाले आिेत. 

याभशवाय, २०२२ मध्ये म ुं.मे.रे.कॉ.ने कािी उल्लेखनीय टप्र्पे र्ाठले आिेत. "म ुं.मे.रे.कॉ.ने ३० नोव्िेंबर 
२०२२ रोजी ५४.५ ककमी अर्प आणण डाउन मार्ााचे सुंर्पूणा ि याररकरणाचे काम र्पूणा केले. १७ टनेल 
बोररुंर् मशीन (टीबीएम) आणण १,७०० कामर्ाराुंच्या सिाय्याने ३३.५ ककमी लाुंबीचे ि यारी मार्ा 
बनवण्याचे काम १००% र्पूणा झाले आिे.", असे म ुं.मे.रे.कॉ.चे सुंचालक (प्रकल्र्प) श्री. एस. के. र् प्ता 
याुंनी साुंगर्तले. या कामासाठी एकूण २,८६,००० घनमीटर कााँक्रीट आणण २९,५०० मेहट्रक टन स्टीलचा 
वार्पर करण्यात आला असनू टॅ्रक टाकण्याचे कामिी ५०% र्पूणा झाले आिे, अशीिी माहिती श्री. र् प्ता 
याुंनी हदली. 

 



 

  
 

आता प्रणाली कामाचा आढावा घेऊ, "स्टॅहटक आणण डायनॅभमक अशा ववववध चाचण्याुंसि टे्रनच्या 
इतर  चाचण्या ननयभमतर्पणे स रू आिेत. ओव्िरिेड कॉन्टॅक्ट भसस्टीम (ओसीएस) चे ५३% तर वीज 
जोडणी प्रकक्रया बसवण्याचे ८८% काम र्पूणा झाले आिे. या व्यनतररक्त, १०५ सरकते जीने (एस्केलेटर), 
१९ उद्वािक (भलफ्ट), १० प्लॅटफॉमा स्क्रीन दरवाजे आणण १२ प्रवासी माहिती डडस्प्ले भसस्टीम 
ववववध स्थानकाुंवर बसवण्यात आल्या आिेत. याभशवाय प्रणालीतील इतर कामे जोमात स रू आिेत, 

असे म ुं.मे.रे.कॉ.चे सुंचालक (प्रणाली) श्री. ए. ए. िट्ट याुंनी साुंगर्तले. 

म ुं.मे.रे.कॉ.ला टनेभलुंर् असोभसएशन ऑफ इुंडडया (टीएआय) च्या वतीने आयोश्जत केलेल्या टनेभलुंर् 
अाँड अुंडरग्राउुं ड स्र्पेस अवॉर्डास २०२२ िा र्पयाावरण उर्पक्रमासाठीचा वावषाक र्प रस्कार देऊन सन्माननत 
केले आिे. (समाप्त) 

 

For further information please contact: -  
Vaidehi More /AGM (PR)  
9028543087  
vaidehi.more@mmrcl.com 
 
Niti Tamse /AM (PR)  
8369727364  
niti.tamse@mmrcl.com  
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