
 

कुलाबा - वाांदे्र – सीप्झ 

मेट्रो ३ चे २ ककलोमीटर भयुारीकरण यशस्वीररत्या पणूण 

मुांबई, ७ मे २०१८ – मेट्रो ३ (कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ) या मुांबईतील पहिल्या भयुारी मेट्रो मार्ााची अांमलबजावणी 
करणाऱ्या मुांबई मेट्रो रेल कॉपोरेशनने (मुां.म.रे.कॉ) केवळ ६ महिन्यात २१९२ मीटरचे भयुारीकरण पणूा केलेले आिे. 

तब्बल ३३.५ ककमी लाांबी असलेल्या या पणूा प्रकल्पाच्या भयुारीकरणाकररता मुां.मे.रे.कॉला १७ टनेल बोअररांर् 

मशशन्सची (टीबीएम्स) आवश्यकता आिे. त्यापकैी ११ मशशन्स शिरात दाखल झाल्या आिेत. आतापयतं ८ 

मशीन्सद्वारे भयुारीकरणाच ेकाम करण्यात येत आिे. या मशीन्सला मिाराष्ट्ट्रातील सयूाा, वतैरणा, तानसा, 
कृष्ट्णा, र्ोदावरी, तापी आणण वनैर्ांर्ा या नद्याांची नाव देण्यात आल ेआिेत. मटे्रो-३च्या ववववध पॅकेजमध्ये िोत 

असलेल्या भयुारीकरणाचा तपशील पढुीलप्रमाणे :- 

आझाद मदैान :- या पॅकेज-२ मधील वतैरणा १ व २ टीबीएम्सद्वारे गँ्रट रोड पयतं ४.५ ककमी भयुारीकरण करण्यात 

येणार आिे. त्यापकैी ४५० मीटर भयुारीकरण पणूा झाल ेआिे. 

नयानर्र :- या पॅकेज-४ अांतर्ात कृष्ट्णा १ व २ या टीबीएम्सद्वारे दादर मेट्रो स्थानकापयतं २.५ ककमी भयुारीकरण 

करण्यात येणार असनू त्यापकैी १००५ मीटर भयुारीकरण पणूा झाले आिे. 

ववद्यानर्री :- या पॅकेज ५ अांतर्ात र्ोदावरी १ व २ या मशशन्सद्वारे आांतरदेशीय ववमानतळ स्थानकापयतं २.९८ 

ककमी भयुारीकरण करण्यात येणार आिे. सध्या या पॅकेज अांतर्ात ३४२ मीटर भयुारीकरण पणूा झाले आिे. 

मरोळ नाका :- या पॅकेज ७ अांतर्ात २ टीबीएमद्वारे आांतरराष्ट्ट्रीय ववमानतळापयतंचे १.२ ककमी भयुारीकरण 

करण्यात येणार आिे. या पॅकेजमध्ये सध्या वनैर्ांर्ा १ व २ या मशीनद्वारे ३९५ मीटर भयुारीकरण पणूा झाल ेआिे. 

कामाच्या प्रर्तीबाबत समाधान करून मुां.मे.रे.कॉच्या व्यवस्थापकीय सांचालक, श्रीमती अश्श्वनी शभड ेम्िणाल्या 
की, "आज आम्िी ८ टीबीएमद्वारे २००० मीटर पके्षा अधधक भयुारीकरण पणूा केल ेआिे. प्रकल्पाच्या दृष्ट्टीन ेआम्िी 
मित्त्वाचा टप्पा पणूा केला आिे. १५ टीबीएम्सची कारखाना स्वीकृती पररक्षण पणूा झालेले असनू प्रकल्पाला 
आवश्यक असणाऱ्या १७ िी टीबीएम्स जुल ैअखेर दाखल िोऊन सवा पॅकेजमध्ये भयुारीकरणास प्रारांभ िोणेअपके्षक्षत 

आिे. यामळेु कामाला अधधक र्ती प्राप्त िोईल.मुांबईकराांनी हदलेल्या सिकायाामळेुच आम्िी िा टप्पा र्ाढु शकलो. 
मबुांईकराांनीच्या सिकयााबद्दल त्याांचे शतशः आभार .'' 

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

