
 
म ुंबई मेट्र ो 3 प्रकल्पामधे्य 5 ककमी चे भ यारीकरण पूणण 

15 टनेल बोर िंग मशीन्स म िंबईत दाखल आणि 8 मशीन्स पूिणतः कार्णन्वित 

 

म ुंबई, ज लै 10, 2018: क लाबा-वािंदे्र-सीप्झ  म िंबई मेटर ो 3 प्रकल्पातील 5100 मीट  लािंबीच्या भ र्ा ीक िाचे काम 

आत्तापरं्त पूिण झाल्याचे म िंबई मेटर ो  ेल कॉपो ेशन ने आज जाही  केले. शह ातील पणहल्या सिंपूिण भ र्ा ी मेटर ो 

प्रकल्पाची अिंमलबजाविी म िंबई मेटर ो  ेल कॉपो ेशनद्वा े क ण्यात रे्त असून णवणवध णिकािच्या टीबीएम लॉन्वचिंग 

शाफ्टद्वा े टनेल बोर िंग मशीन्स भूगभाणत सोडून भ र्ा ीक िाचे काम स रू क ण्यात आले आहे. मेटर ो 3 

प्रकल्पासािी एकूि 17 टीबीएम्स ची आवश्यकता असून त्या सवांची का खाना स्वीकृती चाचिी र्शस्वीपिे पूिण 

झाली आहे. त्यापैकी 15 मशीन्स म िंबईत दाखल झाली असून 8 मशीन्स पूिणतः कार्णन्वित झाली आहेत. अजून 3 

मशीन्स भूगभाणत सोडण्याचे काम सध्या स रू आहे त  2 टीबीएम्स ज लै मणहन्याअखे ीस जणमनीत सोडण्यात रे्तील. 

उवण ीत टीबीएम्स सप्टेंब  परं्त शाफ्ट मधे्य उत णवण्यात रे्तील. 

 

सवण 17 टीबीएम्स ऑक्टोब  2018 अखे  पूिणतः कार्णन्वित होिे अपेणित आहे. 

 

• आझाद मैदान लााँच शाफ्ट: रे्थून पॅकेज 2 मधील वैत िा 1 आणि 2 र्ा टीबीएम्स णन 1050 मीट  चे 

भ र्ा ीक ि पूिण केले आहे. त्यािंना ग्राँट  ोड परं्त 4.5 णकमी चे भ र्ा  तर्ा  क ार्चे आहे. 

 

• नर्ानग  लााँच शाफ्ट: रे्थून पॅकेज 4 मधील कृष्णा 1 आणि 2 र्ा टीबीएम्स णन 2164 मीट  चे भ र्ा ीक ि 

पूिण केले आहे. त्यािंना दाद  मेटर ो से्टशन परं्त 2.5 णकमी भ र्ा  तर्ा  क ार्चे आहे. 

 

• णवद्यानग ी लााँच शाफ्ट: रे्थून पॅकेज 5 मधील गोदाव ी 1 आणि 2 र्ा टीबीएम्स णन 1073 मीट  चे 

भ र्ा ीक ि पूिण केले आहे. त्यािंना सीएसआर्ए आिंत देशीर् णवमानतळ से्टशन परं्त 2.98 णकमी भ र्ा  

तर्ा  क ार्चे आहे. 

 

• म ोळ नाका लााँच शाफ्ट: रे्थून पॅकेज ७ मधील वैनगिंगा 1 आणि 2 र्ा टीबीएम्स णन 896 मीट  चे 

भ र्ा ीक ि पूिण केले आहे. त्यािंना सीएसआर्ए आिंत  ाष्ट्र ीर् णवमानतळ से्टशन परं्त 1.2 णकमी भ र्ा  

तर्ा  क ार्चे आहे. 

 

र्ा सिंदभाणत बोलताना म िंमे ेकॉ च्या व्यवस्थापकीर् सिंचाणलका अणिनी णभडे म्हिाल्या, " भ र्ा ीक िाचे काम स रू 

झाल्यापासून 1 वर्ाणच्या आतच 5 णकमी लािंबीच्या भ र्ा ाचे काम पूिण झाल्याचे सािंगताना मला णवशेर् आनिंद होत 

आहे. सवांचे सहकार्ण आणि भक्कम पाणििं बा र्ाम ळेच हे शक्य झाले आहे." प्रकल्प कामात सातत्याने सहकार्ण 

क िाऱ्र्ा म िंबईक ािंचे त्यािंनी आभा  मानले. 

 

मेटर ो 3 प्रकल्पात अप आणि डाउन असे दोन्ही भ र्ा ी मागण णवचा ात घेता एकूि 52 णकमीचे भ र्ा ीक ि अपेणित 

आहे. सध्या 8 टीबीएम्स आिवड्याला 350 मीट  र्ा गतीने भ र्ा े खित आहेत. हा वेग ऑक्टोब  2018 पासून 

प्रणत आिवडा 700 ते 800 मीट  जाण्याची शक्यता आहे. पॅकेज 7 मधील टीबीम सवणप्रथम भ र्ा  पूिण करून 

सप्टेंब  2018 मधे्य बे्रकथू्र साध्य क िे अपेणित आहे. 
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