
 

मॉन्सून काळात मेट्रो-३ च्या कामाांचे ननयांत्रीत व्यवस्थापन 

• मेट्रोच्या कामाचा रस्ते वाहतुकीवर पररणाम होणार नाही 

• २४ x ७ ननयंत्रण कक्ष चाल ूठेवणार 

 
 म ांबई, १८ मे २०१८ – मॉन्सनू काळात नवनाअथळता मेट्रोची कामे आनण वाहतूक व्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी मुंबई मेट्रो रेल 

कॉपोरेशनने (मुं.मे.रे.कॉ) कामांच ेसटुसटुीत व्यवस्थापन केलेले आह.े यासाठी कंत्राटदारांना एनिल मनहन्यातच नवस्ततृ सचूना 

दणे्यात आल्या होत्या व कामांना दखेील तात्काळ सरुुवात करण्यात आली होती. 

 

मुंबई महानगर पानलकेच्या मागगदशगक सचुनािमाण ेमॉन्सनूची काम ेकरण्यास कंत्राटदारांना मुंमरेकॉन ेसचूना नदल्या आहते.  पर्गन्य 

र्ल वानहन्याची सफाई काम,े पर्गन्य र्लवानहन्या वळनवण्याची कामे, परूिवण भागात नसडीमेन्टेशन टाक्या बांधण,े पाण्याचा 

ननचरा करणाऱ्या पंपाची व्यवस्था करण ेइत्यादी कामे कॉपोरेशनद्वारे पणूग झाली असनू काही नठकाणी िगतीपथावर आहते व १ 

र्नू पयगत पणूग होणार आहते. यानशवाय अनतवषृ्टीदरम्यान मेट्रोच्या कामामळेु होणाऱ्या समस्यांच्या ननवारणासाठी कॉपोरेशनद्वारे 

ननयंत्रण कक्षाची स्थापन करण्यात येणार आह.े 

 

िकल्पाचे काम नवना अडथळा व्हावे व नागररकांना असनुवधा होऊ नये यासाठी मुंमरेेकॉमाफग त काही पररसरात अनतररक्त 

उपाययोर्ना राबनवण्यात आल्या आहते. यामध्ये र्ेनव्हएलआर यथेील पर्गन्य वनहनीच्या कामाचा समावेश आह.े बहृन्मुंबई 

महानगरपानलकेच्या परवानगीने र्ेनव्हएलआर येथील पर्गन्य वानहनीचा उतार बदलनवण्याचे काम सरुू आह.े यानशवाय परुिवण 

सांताकू्रझ पररसरात पर्गन्य वानहन्यांची सफाईकरून त्यांना योग्य नठकाणी वळनवण्यात आलेले आह.े वांद्र े कुलाग संकुल 

पररसरानर्ीक र्गत नवद्या मागग यथेे बहृन्मुंबई महानगर पानलकेच्या परवानगीने ३ मी x २ मी ची पर्गन्यवानहनी िस्तानवत मटे्रो-३ 

च्या स्थानकापयगत वाढनवण्याच ेकाम सध्या सरुू असनू ते १ र्नू पयतं पणूग होणार आह.े र्गत नवद्या मागग मेट्रो-३च्या बांधकाम 

स्थळापासनू लांब असले तरीही नागररकांच्या सरुक्षेसाठी व सनुवधेसाठी मुं.मे.रे.कॉद्वारे पाण्याचा ननचरा होण्यासाठी पपं लावण्यात 

येणार आहते. 

 

कामांच्या व्यवस्थापनानवषयी बोलताना मु.ंम.ेरे.कॉच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती अनिनी नभडे म्हणाल्या, “मुं.मे.रे.कॉ 

मुंबईकरांसाठी उपयकु्त सावगर्ननक वाहतूक िकल्प राबनवत आह.े आम्ही बहृन्मुंबई महानगर पानलकेसोबत समन्वय ठेवत मान्सनू 

पवूग काम ेकरीत आहोत. मेट्रो-३ ची बांधकाम स्थळांच ेव्यावसानयकररत्या ननयोर्न केले र्ात असनू पावसाळ्या दरम्यान मेट्रो-

३च्या कामांमळेु नागररकांना कुठलीही असनुवधा होणार नाही.” 

 

बहृमुंबई महापानलकेच्या वररष्ठ अनधकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकी दरम्यान तसेच पाहणी दौऱ्या दरम्यान नदल्या गेलेल्या सचूनाच े

पालन कटाक्षाने केले र्ात असनू अनतवषृ्टीच्या पररनस्थतीत बहृन्मुंबई महापानलकेच्या मागगदशगना अतंगगत अनतररक्त उपाय योर्ना 

राबनवण्यात येतील. 

 
For media queries, please contact  

Vaidehi More        Sukriti Kumar 

+91 9028543087       +91 9833252547 

Vaidehi.more@mmrcl.com      Sukriti.kumar@bm.com 

mailto:Vaidehi.more@mmrcl.com
mailto:Sukriti.kumar@bm.com

