
 

 

कुलाबा
  

मे�ो ३ मागा�वर�ल
 

*मुबंई, २९ जानेवार� २०२०* - वाहतकु��या

यामळेु मुबंईकरां�या रोज�या �वासा�या

आहोत, असे ��तपादन मा. पय�टन व पया�वरण

#या ट$पा आज वरळी येथे पार पडला, 
 

एकूण ७ पॅकेज असले,या या मागा�तील

मा-ग�केतील पॅकेज -३ हे सवा�त लांब पॅकेज

अ. ेचौक व वरळी या 1थानकांचा समावेश
 

पॅकेज-३ च ेटनेल बोअ3रगं मशीन 'तानसा

रोजी काया�ि5वत झाले. अनेक भौगो8लक

भयुार�करण पणू� केले. या भयुार�करणासाठ:
 

मे�ो -३ मा-ग�केवर�ल �गतीपथावर 

भयुार�करण व ५०% हुन अ-धक बांधकाम

गतीने �क,पाच ेकाम स>ु ठेवेल, असेह�
 

एकूण १७ ट�बीएम स@या ३३.५ Aकमी

#यव1थापक�य सचंालक Bी. रणजीत 

मला आनदं आहे. आम�या अ8भयCंयां�या

पाडले आहे." आतापयDत उपनगर�य रे,वेFवारे

आहेत. मे�ो-३ काया�ि5वत झा,यावर या

Bी देओल Hहणाले. 
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कुलाबा-वांIे-सी$झ, मे�ो माग� ३ 

मागा�वर�ल वलJ 1थानक येथे रौ$यमहोCसवी KेकL ू

वाहतकु��या NOट�ने कुलाबा-वांIे-सी$झ हा मे�ो माग� ३ हा महCCवाचा

�वासा�या सम1या सटुतील. हा �क,प वेळेत पणू� करPयासाठ:

पया�वरण म.ंी Bी. आQदCय ठाकरे यांनी केले. मे�ो ३ �या

, Cया �न8मCयाने आयोिजत काय�Rमास त ेउपि1थत होत.े

मागा�तील पॅकेज-३ चा हा आजचा हा भयुार�करणाचा पQहलाच 

पॅकेज असनू या अतंग�त मुबंई सS�ल, महालTमी, साय5स

समावेश आहे. 

तानसा-१' साय5स HयUुझयम�या उCतर Qदशपेासनू Qदनांक

भौगो8लक आ#हानांना सामोरे जाऊन 'अप लाईन' बोगFयाचे

भयुार�करणासाठ: १३८१ सेगमSट 3रXंसचा वापर करPयात आला. 

 अस,याच े बघनू आनदं वाटला. �क,पाच े आतापयDत

बांधकाम पणू� झाले आहे. मला खा.ी आहे क�, एमएमआरसी

असेह� Bी ठाकरे Hहणाले. 

Aकमी लांब मा-ग�केवर काय�रत आहेत. या[वषयी बोलताना

 8सहं देओल Hहणाले,  "�क,पाचा आणखी एक महCCवाचा

अ8भयCंयां�या व त]^ां�या ट�मने हे आ#हानाCमक काम अगद�

रे,वेFवारे न जोडल� गेलेल� म_ुय #यापार� कS I पॅकेज-३ Fवारे

या भागात �नय8मत �वास करणा`या �वाशांसाठ: नवसजंीवनी

Rajesh.konduparti@perceptindia.in 

 

महCCवाचा �क,प आहे. 

करPयासाठ: आHह� कट�बa 

�या भयुार�करणाचा २५ 

. 

 ट$पा होता. मे�ो -३ 

साय5स HयUुझयम, आचाय� 

Qदनांक २७ स$टSबर २०१८ 

बोगFयाच े २०७३ मीटर 

आतापयDत जवळपास ७८% 

एमएमआरसी याच उCसाहाने व 

बोलताना मु.ंमे.रे.कॉच े

महCCवाचा ट$पा गाठ,याचा 

अगद� सलुभ3रCया पार 

Fवारे जोडल� जाणार 

नवसजंीवनी ठरेल, असेह� 


