
 

  
कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मुांबई मेट्रो-३ मार्ग 

आरे येथील कारशेडमध्ये काय चाललांय? 
मुांबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने घेतललेा एक आढावा 

२८ जुलै २०२२ - 
दिनाांक २१ जुलै २०२२ च्या आिेशान्वये महाराष्ट्र राज्य सरकारने दिनाांक २९ नोव्हेंबर २०१९चे आिेश रद्िबातल 
ठरवले आणि आरे येथील मेरो कारशेडचे काम पुन्हा सुरू करण्यास मुांबई मेरो रेल कॉपपरेशनला आिेशशत 
केले आहे . त्या नुसार डेपोमध्ये प्राथशमक कामे सुरू करण्यात आली असून त्यामध्ये मुख्यतः साफ सफाई 
आणि जागा समाांतरीकरिाचे काम समाववष्ट्ट आहे. त्याचप्रमाि ेडेपो चे मुख्य काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक 
असिारी यांत्रसामग्री आणि मनुष्ट्यबळ याांची उपलब्धता करून िेण्याचे काम कां त्राटिाराांनी सुरू केल ेआहे. हे 
सवप काम मा. सवोच्च न्यायालय, मा. मुांबई उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारचे सवप आिेश याांचे काटेकोपि े
पालन करून करण्यात येत आहे. 
 
तसेच रेनची प्रारांशिक डडझाईन  चाचिी करण्याच्या अनुषांगाने आरे डेपो बाहेर सरीपुत नगर येथील रॅम्प 
नजजक रेनचे डबे उतरवून घेिे, त्याांची जुळविी करि ेयासाठी तात्परुती सुववधा ननमापि करण्यात आली आहे. 
अशी सुववधा ननमापि करण्या सांििापत महाराष्ट्र राज्य सरकारने यापवूीच आिेश दिले होते त्यानुसार ही सुववधा 
तयार करण्यात आली आहे. पाळण्यात आले आहेत. 
 
 ही सुववधा मरोळ मरोशी मागापजवळील बोगद्याच्या तोंडाशी आहे. आठ डब्याांची एक रेन आांध्र प्रिेशातील 
श्रीशसटी येथे तयार करण्यात आली आहे. या रेन चे लवकरच मुांबईत आगमन होत आहे. याच मेरो रेनच्या 
प्रारांशिक डडझाईन चाचण्या आता सुरू होिार आहेत. 
 
कारडेपोचे काम आणि डबे उतरवून घेण्यासाठीची सुववधा ही वेगवेगळी कामे असून एकाच वेळी हाती घेण्यात 
आलेली आहेत. 
 
कुठल्याही मेरो प्रकल्पासाठी कार डेपो अनतशय महत्त्वाचा असतो. येथे रेनची िेखिाल रोज होते. तसेच 
प्रनतबांधात्मक, सुधारात्मक आणि िरुुस्तीची कामे येथे हाती घेण्यात येतात. यामुळे सवप रेन्स सुरळीतपिे 
धावण्यास मित होते. प्रवाशाांचा िैनांदिन प्रवास आरामिायी, वेगवान आणि सरुक्षित ठरण्या साठी कार डेपो 
एक महत्त्वाचा िवुा ठरतो. येथेच रेन्स उभ्या करण्याची सुववधा असते. त्याच प्रमािे चाकाांची काळजी घेिे, 



 

  
रेनची सफर सुरक्षित होण्यासाठी आणि प्रवाशाांच्या सुरक्षिततेसाठी चाचण्या सुववधा उपलब्ध असतात. येथेच 
सांचलन आणि ननयांत्रि कि िेखील उपलब्ध असतो. 
 
मरोळ मरोशी मागप, सारीपुत नगराजवळील रॅम्प पासून मरोळ नाका मेरो स्थनाकापयंतच्या ३ कक.मी. लाांबीच्या 
रॅकवर प्रोटोटाइप रेनच्या चाचण्या होिार आहेत. येथेच उिारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या सुववधेत रेन पाकप  
करण्यात येिार आहे. 
 
डेपोचे काम पिूप करून सीप्झ ते बी.के.सी.पयंतचा पदहला टप्पा २०२४ च्या पदहल्या नतमाहीत सरुू करण्याची 
मुां.मे.रे.कॉ.ची अपेिा आहे. (समाप्त) 
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