
                                                                                                                                                                      
 

कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मेट्रो ३ मार्ग 
 
 

टनेललांर् एलिया २०१९ या आांतरराष्ट्ट्रीय पररषदेमध्ये मुांबई मेट्रो ३ च ेसादरीकरण : 
मुां.मे.रे.कॉ.च ेप्रकल्प सांचालक एस. के. र्ुप्ता याांनी ददली मेट्रो ३ प्रकल्पाची मादिती 

 

२८ फेब्रुवारी २०१९ : म ुंबईत सुंपन्न झालेल्या टनेललुंग एलिया २०१९ या आुंतरराष्ट्रीय पररषदेमध्ये 
म ुंबई मेरो रेल कॉपोरेिनच ेप्रकल्प सुंचालक श्री स बोधक मार ग प्ता याुंनी मेरो-३ या म ुंबईतील 
पाहिल्या भ यारी मेरो प्रकल्पातील बाुंधकाम तुंत्रज्ञान, पयाावरण सुंवधान व स रक्षा याववषयी माहिती 
हदली. टनेललुंग असोलसएिन ऑफ इुंडिया, म ुंबई मेरो रेल कॉपोरेिन,  कें द्रीय लसुंचन आणण ऊर्ाा 
मुंिळ आणण  हदल्ली मेरो रेल कॉपोरेिन याुंच्या सुंय क्त ववद्यमाने आर्ची पररषद सुंपन्न झाली.  
 

या पररषदेमध्ये इुंटरनॅिनल टनेललुंग अिँ अुंिरग्राउुं ि स्पेस असोलसएिनचे अध्यक्ष टॅसीलसयो बी 
सेलेस्स्टनो आणण उपाध्यक्ष मेस याब स्र्ननसीद याुंची उपस्स्िती िोती तसेच िीएमआरसीएलच े
प्रकल्प सुंचालक दलर्ीत लसुंि ,टनेललुंग असोलसएिन ऑफ इुंडियाच े वररष्ट्ठ उपाध्यक्ष आणण 
सुंरक्षण मुंत्रालयाच े मार्ी अलभयुंता, लेस्टटनेंट र्नरल स रेि िमाा,सुंरक्षण मुंत्रालयाच े प्रभारी 
लेस्टटनेंट र्नरल एस के श्रीवास्तव, भाक्रा बबयास व्यवस्िापन मुंिळाचे व्यवस्िापकीय सुंचालक 
श्री देवेंद्र क मार िमाा,  सीमा रस्ते-मिाननदेिक लेस्टटनेंट र्नरल िरपाल लसुंि, कोकण रेल्व े
कॉपोरेिन लललमटेिच े अध्यक्ष व व्यवस्िापकीय सुंचालक, श्री सुंर्य ग प्ता, आणण टनेललुंग 
असोलसएिच ेमिासचचव श्री व्िी. के. काुंर्ललया या मान्यवराुंची वविषे उपस्स्िती िोती.  
 

भारतीय टनेललुंग उद्योगात कायारत असलेले कें द्रीय आणण राज्य सरकारच े स मारे 300 

व्यावसानयक, मेरो, र्लववद्य त, राष्ट्रीय मिामागा, रेल्वे आणण सल्लागाराुंनी या पररषदेत सिभाग 
घेतला.  
 

आर्ची पररषद मेरो नेटवका , रेल्वे आणण मिामागा, र्लप रवठा, साुंिपाण्याच े व्यवस्िापन, 

र्लववद्य त आणण लसुंचन पाण्याच े व्यवस्िापन या क्षेत्रात कायारत असलेल्या सवाांसाठी 
भ यारीकरणाच ेमित्व साुंगणारी मित्वपूणा पररषद िोती. 
ववववध प्रकारच्या भ यारीकरणमधील आव्िानाुंवर यावेळी चचाा करण्यात आली. 
 

याप्रसुंगी एमएमआरसीच े प्रकल्प सुंचालक श्री स बोधक मार ग प्ता म्िणाले, "या पररषदेमध्ये 
सिभागी िोण्याचा आम्िाला आनुंद िोत आिे. देिात भ यारीकरणा च ेकाया वेगाने ववकलसत िोत 



                                                                                                                                                                      
 

आिे. म ुंबईतील मेरो लाइन ३ माचगाकेप्रमाणेच हदल्ली, बुंगलोर, र्यपूर, कोलकाता आणण चने्नई 
मेरो माचगाकेची कामे ववकलसत िोत आिे . त्यासाठी बाुंधकाम क्षेत्रात व्यावसानयकाुंना प्रलिक्षक्षत 
करण्याची ननताुंत गरर् आिे. 
 


