
 

                                                                                                                                                                      
      

 

कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मेट्र ो ३ मार्ग 

 

मुख्यमांत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस याांच्या हसे्त  काळबादेवी- गर्रर्ाव पुनवगसन योजनेवरील 

मागहतीपुस्तस्तकेचे प्रकाशन  
 

मुांबई, १० माचग २०१९ - मेट्र ो ३ प्रकल्पामुळे काळबादेवी आणि णिरिाव भािातील 

प्रकल्पबाणिताांच्या पुनववसन योजनेवर तयार केलेल्या माणितीपुस्तिकेचे आज मुख्यमांत्री श्री. देवेंद्र 

फडिवीस याांच्या ििे प्रकाशन करण्यात आले. 

   

काळबादेवी-णिरिाव प्रकल्पबाणिताांसाठी राबणवण्यात येत असलेल्या पुनववसन व पुनणववकास 

योजनेची इत्यांभूत माणितीचा या पुस्तिकेत समावेश केला िेला आिे. 

मुांबई मेट्र ो ३ माणिवकेतील णिरिाव आणि काळबादेवी िी भूणमित मेट्र ो स्थानके अणतशय 

दाट्ीवाट्ीच्या णठकािी आिेत. िी स्थानके जरी पूिवतः भूणमित असली तरी स्थानकाचे प्रवेशद्वार, 

णनकासस्थान, व्हेंणट्लेट्शन शाफ्ट आणि इतर सिाय्यक इमारती या जणमनीवर असिार आिेत, 

त्यासाठी तातु्परत्या तसेच कायमस्वरूपी भूसांपादनाची आवश्यकता िोती. यासाठी मुांबई मेट्र ो रेल 

कॉपोरेशन (मुां.मे.रे.कॉ).द्वारे णवकास णनयांत्रि अणिणनयम (३३/७) बृिनु्ांबई मिानिरपाणलका 

अांतिवत काळबादेवी-णिरिाव प्रकल्पबाणिताांसाठी पुनववसन योजना आराखडा तयार केला व त्यास 

मिाराष्ट्र शासनाने मान्यता णदली. या योजने अांतिवत काळबादेवी-णिरिाव येथील प्रकल्पबाणित 

कुटु्ांबाचे ते राित असलेल्या णठकािीच पुनववसन िोिार आिे. ज्यामधे्य ३०० चौ फु पयंतच्या 

घराांच्या बदल्यात दुप्पट् आकाराची घरे तर ३०० ते ४४४.४४ चौ.फु घराांच्या बदल्यात ६०० 

चौ फु के्षत्राची घरे तसेच ४४४.४४ चौ.फु पेक्षा जाि के्षत्राच्या घराांच्या बदल्यात ३५%अणिक 

के्षत्राची प्रकल्पबाणित कुटु्ांबाना देण्यात येिार आिेत.  तसेच व्यावसाणयक प्रकल्पबाणिताना २०% 

अणिक के्षत्रफळाची जािा णमळिार आिे. 

 

काळबादेवी आणि णिरिाव या णवभािात काळबादेवीसाठी के-१, के-२, आणि के-३ तर णिरिाव 

णवभािासाठी जी-१, जी-२ आणि जी-३ अशा ६ णवलि असिाऱ्या भूखांडाांचा एकणत्रत णवचार 

करून त्यावरील प्रकल्पग्रिाांचे पुनववसन के-२, के-३ आणि जी-३ या ब्लॉक्स मधे्य करण्याची 

योजना आखण्यात आली आिे. यामधे्य के-२, के-३ व जी-३ येथे अनुक्रमे काळबादेवी 

व्यावसाणयक कें द्र, काळबादेवी िाईट््स, णिरिाव िाईट््स या नावाने पुनणववकास योजना राबणवण्याचे 

प्रिाणवत केले आिे. णवशेष म्हिजे णिरिाव आणि काळबादेवी मेट्र ो स्थानकाांची बाांििी याच 

इमारतीखाली िोिार आिे. प्रकल्पबाणित इमारती पाडण्याचे काम सुरू झाले आिे. 

काळबादेवी-णिरिाव येथील २० जािाांवरील ३० इमारतीतील एकूि ७१२ कुटु्ांब मेट्र ो-३ 

प्रकल्पामुळे बाणित िोिार आिेत त्यापैकी ६५७ प्रकल्पबाणितानी मुां.मे.रे.कॉशी पयावयी 

णनवासासाठी  करार केले आिेत व त्यापैकी ६०५ कुटु्ांबाना मुां.मे.रे.कॉ तफे तातु्परती घरे अथवा 



 

                                                                                                                                                                      
      

घरभाडे देण्यात आले आिे. उववररत कुटु्ांबाांच्या तातु्परत्या णवस्थापनाची प्रणक्रया प्रितीपथावर 

आिे. 

 मुख्यमांत्री श्री देवेंद्र फडिवीस याांनी काळबादेवी णिरिावसाठी मुां.मे.रे.कॉने तयार केलेल्या 

पुनणववकास योजनेचे कौतुक केले आणि वेिवान बाांिकामासाठी नवीनतम तांत्रज्ञानाचा वापर करावा 

असे देखील सुचणवले. 

 

याप्रसांिी मुां.मे.रे.कॉ.च्या व्यवस्थापकीय सांचालक श्रीमती अस्तश्वनी णभडे म्हिाल्या "मुांबई मेट्र ो 

३ प्रकल्पामधे्य णिरिाव आणि काळबादेवी िी सवावत मित्त्वाची मेट्र ो स्थानके आिेत. 

काळबादेवी-णिरिाव येथील प्रकल्पबणिताांचे पुनववसन ज्या पद्धतीने व ज्या ितीने िोत आिे 

त्याणवषयी आनांद वाट्तो.  त्याप्रमािेच येथील रणिवाशाांचे िा प्रकल्प समजून आम्हाला सिकायव 

केलां त्याबद्दल त्याांचे णवशेष आभारी आिोत." 
 


