
 

 

Colaba
 

मा.मु�यमं�यां�या उपि�थतीत

 

मुंबई ,२४ स�ट�बर २०१८ - ३३.५  �कमी

सी�झ मे"ो ३�या भुयार%करणा�या

फडणवीस  यां�या उपि�थतीत  संप

आंतररा+"%य ,वमानतळ-ट/म0नल  

कुशल  कामगार यां�या  सात4यपूण0

भुयार%करण  आज पूण0 झाले.  वैनगंगा

यश�वीर%4या पूण0 क8न एक  इ;तहास
 

*"मुंबईतील वाहतूक क=डीचा ?@न 

उभे करAयास सुBवात केल% आहे. 4यातील

अनावरण सोहDयाच ेसाEीदार होताना

होणाGया वेगवान, आरामदायी आHण

फडणवीस Iहणाले.*  

 

*मुंबई शहराचा  भूगभ0 बेसाJट ,  Kे/शया

भुयार%करण क8न  'वैनगगंा १' या 

इंिजनीयLरगंकंपनीन े तयार केलेले

वेगान े भुयार%करण करत.े या मशीनने

यासार�या  मह4वा�या पायाभूत सु,वधां�या

साNय केले आहे.* 
 

*मुंबई मे"ो३ च े पॅकेज ७ मरोळ

येथे  �वामी समथ0 नगर-जोगे@वर%

मुंबई  उपनगर%य रेJवे  सेवेने न जोडल%

आHण रोजगार क� Qेह%  जोडणार आहे
 

 

 

 

Colaba-Bandra-SEEPZ Metro-3 Coridor* 

उपि�थतीत मुंबई  मे"ो३ �या पॅकेज ७ मधील  भुयार%करणा�या

ट��याचे  अनावरण 

�कमी पJJयाची  देशातील पRहल% वRहल% भुयार% मे"ो

भुयार%करणा�या  पाRहJया ट��याच े अनावरण  महारा+"ाचे  मु�यमंSी

संपTन झाले . हा  अनावरण  सोहळा  छSपती 

 २ या Rठकाणी पार  पडला. २५० ;न+णात अ/भयंते

सात4यपूण0 मेहनतीमुळे मुंबई  मे"ो३ पॅकेज ७  मधील १

वैनगंगा  १ या टनेल बोअLरगं मशीनने  २५९ Rदवसात

इ;तहास रचला आहे.* 
 

 खGया अथा0ने सोड,वAयासाठY राZय शासनाने मे"ो

4यातील मे"ो 3 या मह4वा�या मा[ग0केतील पRहJया

होताना मला ,वशषे आनंद  होत आहे. मुंबई करांना 

आHण सुर]Eत ?वासाची ह% नांद% आहे", असे मु�यमंSी

Kे/शया तसेच टुफ अशा ?कार�या कठYण खडकांचा  असून

 टनेल बोअLरगं मशीन ने  आपले काम केले आहे.  हे

केलेले मशीन ९२ मी   लांबीच े असून  ?;तRदन 

मशीनन ेसNया काय0रत असलेल% मे"ो लाईन१ आHण  

सु,वधां�या खालून भुयार%करण क8न अ4यंत  सुर]Eतपणे

मरोळ नाका येथे  वस^वा-अधेंर%-घाटकोपर  मे"ो १ आHण

जोगे@वर%-कांजूरमाग0-,व`ोळी मे"ो ६ यांना  जोडणार

जोडल%  गेलेल% एमआयडीसी, सी�झ यासारखी  मह4वाची

आहे .* 

भुयार%करणा�या पRहJया 

मे"ो  कुलाबा-वांQे-

मु�यमंSी मा. bी. देव�Q 

 /शवाजी  महाराज 

अ/भयंते , तंSc आHण 

१.२६ �कमी  इतके 

Rदवसात हे  अतंर 

मे"ो चे ,व�ततृ जाळे 

पRहJया भुयार% ट��या�या 

 लवकरच उपलeध 

मु�यमंSी  bी. देव�Q 

असून 4यांना भेदत 

हे शांघाय  टने/लगं 

 ४.६ मी इतfया 

 सहार उTनत माग0 

सुर]Eतपणे आपले Nयेय 

आHण जेgह%एलआर 

जोडणार आहे. तसेच 

मह4वाची  औiयो[गक 



 

 

 

 

 

*मुंबई मे"ो रेल  कॉप^रेशनन ेअनेक

"माननीय   मु�यमं�यांच े?भावी नेत4ृव

सव0  भागधारक , आHण मुंबईकर  नागLरकांचा

ट%मला  ?कJपातील अडथळे पार क8न

/मळत  आहे," असे एमएमआरसी�या
 

*मुंबई मे"ो रेल  कॉप^रेशन�या पूण0

१९,४०,२५४  fय ुमी इतfया मातीचे

शांघाय इंिज;नयLरगं  कंपनी संयुfत

७.०७ �कमीइतका असून 4यातूनएकूण

,पसे येथे  ;नधा0Lरत  शासकkय 

माती  उ4ख;नत करAयात आल% आहे
 

For further media queries please contact
 
 

Rajesh Konduparti 

+91 8469834515 

Rajesh.konduparti@perceptindia.in

 

 

 

अनेक आgहानांना  समथ0पणे त=ड देऊन हा यशाचा  ट�पा

नेत4ृव , मु�यमंSी  काया0लयातील  वॉर8मच ेसात4यपूण0

नागLरकांचा भfकम पाRठंबा  आHण सहकाय0  यामुळे

क8न,या महा?कJपाच े�व�न वेळेत पूण0 करAयाची

एमएमआरसी�या  gयव�थापकkय  संचालक bीमती  अि@वनी /भडे

पूण0  ?कJपातील सुमारे ९ �कमी इतके  भुयार%करण

मातीच ेउ4खनन करAयात  आले आहे. पॅकेज ७ च ेहे काम

संयुfत भागीदार%त करत आहेत. पॅकेज ७ मधील  भुयार%करणचा

4यातूनएकूण ११ लाख fयु मी इतकk माती  उ4ख;नत होणार 

 जागेत टाकल% जाईल. आतापयmत २.५ लाख 

आहे.* 

For further media queries please contact 

Rajesh.konduparti@perceptindia.in 

ट�पा गाठला आहे. 

सात4यपूण0 माग0दश0न , 

यामुळे मुंबई मे"ो ३ �या 

करAयाची ?ेरणा वेळोवेळी 

/भड े IहणाJया.*  

भुयार%करण पूण0  झाले असून 

काम एल अडँ ट% आHण 

भुयार%करणचा हा ट�पा 

  आहे. ती तळवल% 

 fयु मी  इतकk 


