
 

  
 

कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मुांबई मेट्रो-३ मार्ग 

मेट्रो ३ मार्ाावरील भुयारीकरणाचे  काम १००% पूणा 

▪️मुुंबई सेंट्रल स्थानकात भुयारीकरणाचा अुंततम टप्पा पार पडला 

▪️भुयारी मार्ा पूणा झाल्याचा आनुंद – श्रीमती अतिनी तभडे, व्यवस्थापकीय सुंचालक 

मुुंबई, ३० नोव्हेंबर, २०२२- मुुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (मुुं.मे.रे.कॉ.) च्या कुलाबा-वाुंद्रे-सीप्झ मेट्रो-३ मार्ाावरील मुुंबई सेंट्रल स्थानकावर आज ४२ वा व प्रकल्र्पातील 

अुंततम भयुारीकरणाचा टप्र्पा र्पार र्पडला. अर्पलाईन मार्ाावरील वरील या भयुारीकरणास एकूण ४३ तिवसाुंचा कालावधी लार्ला. यामध्ये ५५८ कााँक्रीट ररुंग्सचा वार्पर 

करण्यात आला.  

मेट्रो-३ मार्ाातील सवाात लाुंब र्पट्टयाुंरै्पकी एक असलेल्या रॅ्पकेज-३ मध्ये मुुंबई सेंट्रल, महालक्ष्मी, सायन्स म्युतझयम, आचाया अत्रे चौक आतण वरळी या मेट्रो स्थानकाुंचा 

समावेश आह.े र्पॅकेज-३ अुंतर्ात महालक्ष्मी मेट्रो स्थानक ते मुुंबई सेंट्रल मेट्रो स्थानकार्पयंतची ८३७ मीटरची सवाात आव्हानात्मक भयुारीकरणाचे काम रॉतबन्सच्या टीबीएम 

तानसा-१ ने यशस्वीररत्या र्पणूा केले.  

“आज मेट्रो-३ च्या भयुारी मार्ााचे काम १००% र्पणूा झाले या क्षणाचे साक्षीिार होताना याचा मला अततशय आनुंि होत आह.े हा मार्ा मुुंबईच्या ऐततहातसक वारसा 

इमारती, जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती, सध्याचा मेट्रो मार्ा, रेल्वे मार्ा, निी व कठीण भौर्ोतलक रचना असलेला र्पररसर आिींच्या खालून व अर्िी जवळून जात 

असल्याने मटे्रो-३ साठी भयुारीकरण करणे खरू्पच आव्हानात्मक होते”, असे मत मुुं.मे.रे.कॉ.च्या व्यवस्थार्पकीय सुंचालक श्रीमती अतिनी तभडे याुंनी व्यक्त केले. 

“आम्ही कामर्ाराुंच्या सुरतक्षततेशी तडजोड न करता आधतुनक तुंत्रज्ञान वार्परले.  प्रकल्र्प सल्लार्ार कुं त्राटिार  मुुं.मे.रे.कॉ. च्या सुंर्पणूा टीमसाठी ह ेएक तजतकरीचे काम 

होते. मेट्रो-३ हा प्रकल्र्प र्पणूा झाल्यावर मुुंबईकराुंना जलि, आरामिायी आतण सुरतक्षत प्रवासाचा अनभुव तमळेल”,असे मत मुुं.मे.रे.कॉ.चे सुंचालक (प्रकल्र्प) श्री. एस.के. 

र्पु्ता याुंनी व्यक्त केले.  

मुुंबई मेट्रो-३ या प्रकल्र्पाचे एकूण ७६.६% काम र्पणूा झाले आह.े(समाप्त) 

 
For further information please contact: -  

 

Vaidehi More  

9028543087  

vaidehi.more@mmrcl.com 

 

Niti Tamse                                                   Afreen Shaikh                                                                              

8369727364/9664215544                           8655533926 

niti.tamse@mmrcl.com                                afreen.shaikh@mmrcl.com                                                          
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कुलाबा - वाांदे्र - सिप्झ मेट्रो ३ मार्ग 
 

* कुलाबा-वाांदे्र-सिप्झ हा ३३.५ ककमी लाांबीचा शहरातील पहहला भूसमगत मेट्रो मागग आहे. 

* मेट्रो - ३ च ेभुयारीकरण अद्ययावत १७ टनेल बोररांग मसशनद्वारे (TBM) करण्यात आले आहे.  

* महाराष्ट्ट्रातील िूयाग, वतैरणा, तानिा, कृष्ट्णा, तापी, गोदावरी आणण वैनगांगा या ऐततहासिक 
नद्याांवर (TBM) ची नावे देण्यात आली आहेत. 

* एकाच वेळेला १७ TBM द्वारे भुयारीकरण होणे हे भारतात प्रथमतः घडत आहे.  

* िांपूणग भुयारी मागग हा खडकाळ भागातून मागगस्थ होत अिून त्यात मुख्यतः बेिाल्ट, ब्रेसिया 
आणण टफ या खडकाांचा िमावेश आहे.  

* मेट्रो - ३ च्या भुयारीकरणािाठी मुख्यत्वे तीन प्रकारच्या  TBM चा वापर करण्यात आला 
अिून त्यात १. क्रॉि ओव्हर/ड्युअल मोड मशीन्ि २. स्लरी मशीन्ि ३. अथग प्रेशर बॅलेन्ि 
मशीन्िचा िमावेश आहे.  

* मेट्रो ३ च्या पॅकेज ४ मधील नया नगर येथील कृष्ट्णा १ हे मुांबईत दाखल झालेले पहहले TBM 

होते. हे TBM ५ िप्टेंबर २०१७ रोजी दाखल झाले.  

* मेट्रो - ३ चा िप्टेंबर २०१८ मध्ये पाली ग्राउांड मरोळ नाका ते िीएिएमआयए टी २ पयतं 
१.२६ ककमी इतका भुयारीकरणाचा पहहला टप्पा पूणग केला. 

* जानेवारी २०१९ मध्ये देशातील ततिरा तिेच मागग ३ करता पहहला ट्वीन भुयारी मागग 
बनवण्यात आला. 

 

TBM बाबत थोडक्यात -  

* TBM ची िांपूणग लाांबी िुमारे ११० मीटर अिून शील्ड भाग िुमारे १०-१२ मीटर आहे. तिेच 
भुयारीकरण पूणग झालेल्या बोगद्याचा व्याि ५.८ मीटर अिून िरािरी व्याि ६.५ मीटर आहे. 

* TBM च े िरािरी वजन ८०० टन आहे या प्रकल्पािाठी तैनात केलेले TBM ववववध TBM 

कां पन्याांद्वारे तयार केले जात अिून यामध्ये TBMs Herren Knecht (जमगनी), Robins (USA), STEC 

(चीन) आणण Terratec (ऑस्टे्रसलया) याांचा िमावेश अिून चीनमध्ये या मसशन्िची तनसमगती 
झालेली आहेत. 



* कफ परेड, आझाद मैदान, ववज्ञान िांग्रहालय, नयानगर, सिद्धधववनायक, ववद्यानगरी, बीकेिी, 
िहार रोड, ववमानतळ टी २ टसमगनल, पाली ग्राउांड आणण मरोळ नाका या ७ पॅकेजेिमध्ये १२ 
TBM शाफ्टद्वारे TBM भुयारीकरणािाठी खाली उतरवण्यात आहे. 

* भुयारीकरण झालेल्या बोगद्याला िेगमेट ररांग्ि अस्तर लावून मजबूत केले जाते. हे मेट्रो - ३ 
िाठी एकूण २.८ लाख िेगमेंट ररांग्िचा वापर करण्यात आला आहे.  

* भुयारीकरणािाठी लागणाऱ्या िेगमेंट ररांग्ि या कारखाना िदृष्ट्य कास्टीांग याडगमध्ये बनवले 
आहेत. िांपूणग प्रकल्पात एकूण िहा कासस्टांग याडग स्थापन करण्यात आले. हे याडग ववशषे िाच,े 

बॅधच ांग प्लाांट, उत्तम प्रयोगशाळा आणण इतर आवश्यक िुववधाांनी िुिज्ज होते. 

* मलब्याची ववल्हेवाट कलवार, उलवे, महापे, एमआयडीिी, अांबरनाथ, धापोड,े सभवांडी, वालीव, दाणणव, 

उलवे, आदई आणण कुां देवाहल या हठकाणी लावण्यात आली आहे. हठकाणे आहेत. 

* बोगद्याची एकूण व्याप्ती - ५४.५ कक.मी. 

* एका मशीन मागे प्रतत हदन िरािरी उत्पादन दर ५-६ मी. 

* प्रत्येक TBM मशीनिाठी १०० व्यकतीांच ेमनुष्ट्यबळ कायगरत आहे 

* टनेल िेगमेंट ररांग्िमध्ये वापरलेले कााँक्रीट - २,८६,०००  

* टनेल िेगमेंट ररांग्िमध्ये वापरलेले स्टील - २९,५०० मी. 

* एकूण मलबा - १८,८०,२५० 

आव्हाने - 

* मुांबईतील ककचकट भौगोसलक रचनेमुळे तिेच हा मागग गजबजलेला पररिर, जुने व मोडकळीि 
आलेल्या इमारती, ऐततहासिक वारिा अिलेल्या इमारती, नदी, उांच इमारती, रेल्वे मागग, मेट्रो मागग 
याांच्या खालून जातो. त्यामुळे येथे भुयारीकरणा करताना िुरक्षेच्या दृष्ट्टीने ववशषे प्रयत्न करण्यात 
आले.  

* समठी नदीच्या खाली भुयारी मागग काढणे हे एक कठीण काम होते. मात्र तज्ज्ञ आणण असभयांते 
याांच्या टीमने आधतुनक तांत्रज्ञानाचा वापर करत असभयाांत्रत्रकी कौशल्य वापरून अशा आव्हानाांवर 
मात केली आहे. MMRC ने बीकेिी ते धारावीपयतंच्या एकूण ३ ककमी लाांबीपैकी TBM द्वारे ३ 
ककमी (अप आणण डाउनलाईन) भुयारी मागग यशस्वीररत्या पूणग केले आहे. तिेच ४८४ मीटर 
भुयार वाहत्या समठी नदीच्या खाली आहे. 

* मरोळ नाका येथे मेट्रो मागागखालील भुयार, िाांताकू्रझ येथील पसश्चम द्रतुगती मागग, हुतात्मा 
चौकातील हेररटेज पररिर, काळबादेवी ते ग्राँट रोड या मागागच ेबाांधकाम एक आव्हान होते.  


