
 

 

कुलाबा

सी�झ मे�ो �थानकावर
 

 

२६ �डस�बर २०१८: मुबंई मे�ो रेल कॉप�रेशन

�थानकावर भयुार#करणाचा दसुरा ट�पा
 

वनैगगंा २ या टनेल बोअ+रगं मशीनने

काम स,ु केले. ५६८ मीटर इत0या भयुाराचे

ट#म1या अथक प+र2माने सपं3न झाले

इ4तहासात याची न6द सोनेर# अ7राने केल#
 

वनैगगंा २ या ट#बीएम ची रचना भगूभा:तील

कर;यासाठ= केलेल# आहे. ९२मीटर इत0या

करत.े हे भयुार एकूण ४०५ आरसीसी Aसम�टने
 

भBवCयात मुबंई मे�ो ३ माEग:का छGपती

वस�वा-अधेंर#- घाटकोपर मे�ो १ माEग:का

माEग:का व सी�झ , एमआयडीसी सारJया
 

एमएमआरसी ने आतापयKत १५ Lकलोमीटर

ट#बीएम मशीन काय:रत आहेत.  

 

या Mसगंी एमएमआरसी1या Nयव�थापकOय

भयुार#करणाचा दसुरा ट�पा यश�वीपणे

कम:चार#वगा:च े मनापासनू अAभनदंन 

भयुाराचा दसुरा ट�पा पणू: कर;यास आपPयाला
 

एल अडँ ट# आRण शांघाय टनेल इंिज4नअ+रगं

भयुार#करणाच ेकाम करत.े या पॅकेजमधील

 

कुलाबा -वांVे - सी�झ मे�ो ३ माEग:का 
 

 

�थानकावर भुयार#करणाचा दसुरा ट�पा संप3न

कॉप�रेशन अतंग:त मुबंई मे�ो लाईन ३ 1या सातNया 

ट�पा सपं3न झाला आहे.  

मशीनने Wदनांक २३ ऑग�ट २०१७ रोजी सार#पतु नगर लZEचगं 

भयुाराच ेभयुार#करण अव[या १२५ Wदवसात २५० पे7ा अEधक

झाले. भयुार#करणाचा दसुरा ट�पा यश�वीपणे पार क,न 

केल# जाईल.. 

भगूभा:तील कठ=ण खडक जसे कO बेसाPट, टफ यांना

इत0या मीटर लांबी1या वनैगगंा २ M4तWदन १० त े१३ मीटर

Aसम�टने तयार केलेले आहे.  

छGपती Aशवाजी महाराज आंतरराC�#य Bवमानतळ, आरे कॉलनी

माEग:का , आRण �वामी समथ: नगर- जोगे_वर#- कांजुरमाग:

सारJया Nयावसा4यक 7ेGाला जोडल# जाणार आहे. 

Lकलोमीटर इतके पणू: केले आहे, यासाठ= एकूण १० ट#बीएम शा`ट

Nयव�थापकOय सचंालक 2ीमती अि_वनी Aभड े aहणाPया," 

यश�वीपणे पार क,न हे अbतुपवु: यश Mा�त झाले यासाठ= मी आम1या

 करत.े या MकPपामcये काय:रत असलेले Mdयेका1या 

आपPयाला यश Mा�त झाले आहे. " 

इंिज4नअ+रगं हे पॅकेज ७ एमआयडीसीमागe मरोळ नाका त ेसी�झ

पॅकेजमधील एकूण भयुाराची लांबी ७.७ Lकमी असनू या भयुार#करणातनू

 

संप3न 

 पॅकेजमधील सी�झ 

 शा`ट येथून आपले 

अEधक अAभयतंा आRण 

 मे�ो ३ माEग:के1या  

यांना भेदनू भयुार#करण 

मीटर इतके भयुार तयार 

कॉलनी dयाचMमाणे 

कांजुरमाग:-Bवfोळी मे�ो ६ 

शा`ट मधून तgबल १७ 

," मुबंई मे�ो ३1या 

आम1या सव: अAभयतंा व 

 अथक प+र2मामळेु 

सी�झ या �थानकांमधील 

भयुार#करणातनू एकूण ११ 



 

 

लाख 0यhूबक मीटर इतकO माती उdखनीत

फेकल# जाईल. आतापयKत एकूण ४.२ 0यhूबक
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उdखनीत होणार आहे. ह# माती तळवाई-Bपसे येथील शासनाने

0यhूबक मीटर इतकO माती बाहेर टाकल# गेल# आहे. 

Rajesh.konduparti@perceptindia.in 

 

शासनाने WदलेPया जागेवर 


