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मु.मे.रे.कॉ.ने  मेट्र ो ३ चे डबे्ब बनवण्याचे कंत्राट्दार केले नक्की 

'मेक इन इंडिया' अंतर्गत सर्ग २४८ िब्ब्याची डनडमगती होणार भारतात 

 

मंुबई, १९ जुलै, २०१८:  मु.मे.रे.कॉ. ने आज मेट्र ो 3 चे िबे्ब बनर्ण्याचे कंत्राट् डनडर्दा प्रडियेनुसार "ऑलस्तोम 

ट्र ान्सपोट्ग इंडिया डल. आडण ऑलस्तोम ट्र ान्सपोट्ग एस.ए. फ्ांस संयुक्त" यांना डदले. मंुबईच्या नार्ररकांना कुलाबा-

र्ांदे्र-सीप्झ मेट्र ो 3 सेरे्साठी उतृ्कष्ट दजागचे िबे्ब देण्यासाठी मु.मे.रे.कॉ. ने ही डनडर्दा प्रडिया डर्षेश काळजीपुर्गक 

हाताळली. यानुसार पूर्गपात्र झालेल्या कंत्राट्दारांमधून "ऑलस्तोम ट्र ान्सपोट्ग इंडिया डल. आडण ऑलस्तोम ट्र ान्सपोट्ग 

एस.ए. फ्ांस संयुक्त"ची डनर्ि झाली. खरेदी प्रडियेच्या कायदेशीर डनयम-अट्ीचंी योग्य प्रकारे पूतगता करून 

"जायका"ची मान्यता डमळाल्यानंतर हे कंत्राट् देण्यात आलं. 

 

डिझाईन, डनडमगती, पुरर्ठा , मांिणी , चाचणी आडण प्रकल्पाची प्रत्यक्ष सुरुर्ात या कामांचा कंत्राट्ात समारे्श असून 

८ ियांच्या ३१ ट्र ेन ( रंुदी ३.२ मी ) अशी रचना आहे . १८० मी लांबी असलेल्या ियाची क्षमता ३०० प्रर्ासी प्रडत 

िब्बा आडण पूणग ट्र ेनची एकूण क्षमता २३५० प्रर्ाश्ांची आहे (६ प्रर्ासी प्रडत चौ. मी.). आरामदायी आसनव्यर्स्था 

ही या िब्ब्याची खाडसयत आहे. ट्र ेन २५ केव्ही एसी ट्र ॅक्शन डर्द्युत पुरर्ठ्यार्र कायगरत होणार आहे . प्रते्यक 

बाजूला ४ दरर्ाजे अशी व्यर्स्था असून िबे्ब से्टनलेस स्टील धातूचे आहेत.  

   

मेट्र ो 3 च्या ियांची ठळक रै्डशष्ट्ये:  

  

• एलईिी प्रकाश योजना   

• 35 र्षग इतका कालार्धी ट्र ेन डबनतिार कायगरत 

• *उत्तम रे्र् डनयंत्रण, र्ीज बचत यासाठी ७५% मोट्राझेशन 

• *र्ातानुकूल डनयंत्रण  

• *प्रशस्त एलइिी स्क्रीनर्र खास प्रर्ाशांसाठी दरर्ाज्याच्या कायगप्रणालीचे प्रदशगन 

• प्रर्ाशांच्या माडहतीसाठी डिडजट्ल मार्ग नकाशा 

• *मदत कें द्र 

 

कंत्राट् डनडितीच्या डनडमत्ताने बोलताना मु.मे.रे.कॉ. चे प्रर्के्त म्हणाले, " प्रकल्पाच्या दृष्टीने हा  एक महत्वाचा ट्प्पा 

आहे . अडधकाडधक प्रर्ासी आडण त्यानुसार ट्र ेनची संख्या   हे आव्हान आहे . त्यासाठी उत्तम दजागचे आडण प्रर्ाशांच्या 

दृष्टीने सुरडक्षत िबे्ब ही महत्वाची बाब आहे. त्यासाठी कमु्यडनकेशन आधाररत ट्र ेन डनयंत्रण प्रणाली आडण डर्ना 

चालक ट्र ेन पद्धती ही योजना आहे. मु.मे.रे. कॉ.ने कें द्र शासन आडण राज्य सरकार यांचे सातत्याने डमळणाऱ्या 

सहकायागबद्दल आभार मानले ." 
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