
 

  

कुलाबा-वाांदे्र-सिप्झ मासगिका - मुांबई मेट्र ो ३ 

गिरिाव येथील प्रकल्पबगिताांसाठीच्या इमारत बाांिकामास कां पन्ाांचा भरघोस प्रगतसाद 

 
मुांबई, २८ जून २०१८ :- म ांबई मेट्र ो रेल कॉपोरेशद्वारे (म ां.मे.रे.कॉ) गिरिाव येथील प्रकल्पबागिताांसाठी इमारत 

बाांिण्यात येत असून त्यासाठी मािगवण्यात आलेल्या पूवव अर्वता गनगवदेला (Pre-qualification bid) बाांिकाम के्षत्रातील 

कां पन्ाांचा भरघोस प्रगतसाद लाभला. 

गिरिाव येथे बाांिण्यात येणार असलेल्या या इमारतीमधे्य क लाबा-वाांदे्र-गसप्झ मेट्र ो-३ प्रकल्पाम ळे बागित झालेले 

रगर्वासी, व्यावसागयक व कायावलयाांचे प नववसन केले जाणार आरे्. 

पूवव अर्वता अजव दाखल केलेल्या कां पन्ाांमधे्य जेएमसी प्रोजेक्ट (इां गिया), ट्ाट्ा प्रोजेक्टस गलगमटे्ि, एल अँि ट्ी 

गलगमटे्ि,वास्कॉन इां गजगनररांि गलगमटे्ि, शपूरजी पलोनजी अँि कां पनी प्रायवे्हट् गलगमटे्ि, मोांट्ोकारलो गलगमटे्ि, 

कॅपसाइट् इन्फ्रा प्रोजेक्ट गलगमटे्ि, न्ाती इां गजगनअसव अँि कन्सल्टांट् प्रायवे्हट् गलगमटे्ि, मॅन इन्फ्रा कन्स्ट्रक्शन 

गलगमटे्ि व नाथानी पारेख कन्स्ट्रक्शन गलगमटे्ि आदी ांचा समावेश आरे्. 

कॉपोरेशनद्वारे लवकरात लवकर पूवव अर्वता प्रगिया पूणव करून केली जाणार आरे्. या प्रगियेमार्व त गनविलेल्या 

कां पन्ाद्वारे गनगवदा मािगवण्यात येतील. गिरिाव प नगववकास इमारतीमधे्य ४७३ रगर्वासी सदगनका, १३७ व्यावसागयक 

आस्थापना व  १९व्यावसागयक कायावलयाचा समावेश रार्ील. 

या ४८ मजली इमारतीचे तीन तळ मजले सेवा तसेच पागकिं िसाठी राखीव असतील व ग्राउांि लेव्हल, एक ते सात मजले 

अांशतः व्यावसागयक िाळे व सेवा देण्यासाठी राखीव असतील. आठ ते नऊ मजले व्यावसागयक िाळे, सेवा तसेच 

स गविाांसाठी राखीव असतील. १० ते १८ मजल्याांवर व्यावसागयक िाळे तसेच सदगनका असतील व १९ ते ४८ मजल्याांवर 

रगर्वासी सदगनका असतील. या इमारतीस कार पागकिं िची स गविा तसेच बिीचा आदी स गविा रार्तील. एकूण ४८ 

मजल्याांपैकी ३९ मजले रगर्वासी सदगनकाांसाठी राखीव असतील. 

काळबादेवी गिरिाव प नववसन आराखड्या अांतिवत ६ वेिवेिळ्या भूखांिाांचे एकगत्रतररत्या गवकास केल्या जाणार आरे्त. 

एकूण ६ भूखांिाांपैकी के२, के३, जी३ रे् भूखांि एकात्मिकररत्या गवकगसत केले जातील तर के१, जी १ व जी२ रे् भूखांि 

मेट्र ोसांबांिी कामाांसाठी वापरण्यात येणार आरे्त. 

म ां.मे.रे.कॉद्वारे के३ र्ी इमारत बाांिण्यासाठी मे. वास्काँन या कां पनीची आिीच गनवि झाली असून या इमारतीचे 

बाांिकाम लवकरच स रू र्ोणार आरे्. 

याबाबत प्रगतगिया देताना म ां. मे.रे.कॉचे व्यवस्थापकीय सांचालक, श्री. रणगजत गसांर् देओल म्हणाले, या कामासाठी 

गवगवि कां पन्ाांकिून उत्तम प्रगतसाद गमळाला याचा आनांद आरे्. या प नगववकगसत इमारती काळबादेवी व गिरिाव 

भूगमित मेट्र ो स्थानकाच्या सांलग्न बाांिण्यात येणार असल्याने र्ा प नगववकासाचा आराखिा खूप मर्त्त्वाचा आरे्. 

काळबादेवी व गिरिाव येथील बरेच भूखांि लर्ान आरे्त व रस्ता रां दीकरणाम ळे व नवीन िीसीपीआरप्रमाणे तेथे 

गवकास र्ोणे अशक्य र्ोते. मात्र या प्रकल्पाच्या यशाम ळे याभािात अनेक सामूगर्क गवकासाला चालना गमळेल असेर्ी 

श्री. रणजीत गसांर् देओल म्हणाले. 
 
Parihas Hate 
+91 98190 91066 
parihas.hate@perceptindia.in 
 
Avik Nag 
+91 89615 48164 
avik.nag@perceptindia.in 

mailto:parihas.hate@perceptindia.in
mailto:avik.nag@perceptindia.in

