
  

 

म ुंबई मेट्र ो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित 

म ुंबई मेट्र ो लाईन -३ [क लाबा- बाुंद्रा-सिप्झ] कॉरिडॉि 

ट्र ेन चयचणी बाबत 

 

रोल िंग स्टॉक आलि ट्र ॅक या दोन्हीच्या लिझाइनची योग्यता लिद्ध करून आवश्यते प्रमाणे पुढी  

नवीन तािंलिक िुधारिा अिंम ात आिता याव्यात म्हिून ‘मुिंबई मेट्र ो  ाइन-३’ या ििंपूिण भूलमगत 

मागीकेवर ट्र ेन चाचिी करिे आवश्यक आहे: 
 

१. आठ िब्ािंच्या गाड्ािंिाठी ९५ लकमी प्रती तास ही उच्च लनयोलित गती अिून प्रत्यक्ष प्रचा न गती 

८५ लकमी प्रलतताि आहे. 
 

२. आठ िब्ािंच्या गाड्ािंिाठी उच्च प्रवेग म्हििे acceleration (कमा  १.३८m/s2) आलि 

प्रलतप्रवेग म्हििे deceleration (कमा १.२६ m/s2) ७५% उच्च मोट्ारीकरि ची िुलवधा देण्यात 

आ ी आहे म्हििे ट्र ेन धावत अिताना आठ पैकी िहा मोट्ारी चा वल्या िातात. 
 

३. “लिन बुटे्ि  ो व्हायबे्रशन ट्र ॅक हाय अॅटे्नु्यएशन” अिे नव्या प्रकारचे ट्र ॅक स्टरक्चर स्वीकारल्या मुळे 

प्रचा ान दरम्यान व्हायबे्रशन ननयंनित राहिार आहे. अश्या प्रकारचे ट्र ॅक structure कोित्याही 

भूलमगत मेट्र ो िाठी भारतात प्रथमच स्वीकार े आहे. 
 

‘प्रारिं लभक लिझाइन लिद्ध करिाऱ्या ट्र ेन ट्र ाय  रन’ च्या यशस्वी लनष्कर्ाणच्या आधारे, त्या निंतरच्या 

ट्र ेन पाठलवण्यािाठीच्या मिंिुरीचे लनयोिन के े िाई . 

 

म ुंबई मेट्र ो लाईन-३ ट्र ेन ट्र ायल िन आयोजनाची व्याप्ती 
 

िुरुवाती ा, लिप्झ (िररपुतनगर) येथी  रॅम्प ते मरोळ नाक्या दरम्यान िुमारे ३ लकमी अिंतरात 

िाउन मार्ाावर लिझाइन लिद्धकरिारी ट्र ेन चाचिी िुरू के ी िाई . 

 

१. ट्र ेन वरील स्थिर चयचण्यय खयलीलप्रमयणे केल्यय जयतील: 

ट्र ेनची िज्जता, हा चा ीिाठी ट्र ेनची तयारी, िर ायव्व्हिंग प्रकार चाचिी, मध्यम व्होले्टि पिताळिी 

चाचिी, उच्च व्होले्टि पिताळिी चाचिी, एअरकिं पे्रिर चाचिी, बे्रक चाचिी, दरवािे चाचिी, 

ट्र ॅक्शन आलि प्रिोदन चाचिी, वातानुकूलन यंिणेची चाचिी, प्रकाश आलि ििंकेत प्रणाली चाचिी, 

PACIS (प्रवािी उदघोर्िा,संपका  आलि मानिती प्रणाली) चाचिी इ. 
 

२. रोल िंग स्टॉक च्या गलतमानता चाचिीिाठी ट्र ाय  ट्र ॅक वर ट्र ेन कमा अनुजे्ञय वेगा पयंत चा े .   
 

३. िहार रोि स्थानका मधे्य अप आलि िाऊन मार्ाावरील ट्र ॅक बद ण्यासाठी क्रॉिओवर िुलवधा 

तयार झाल्यावर, अिंलतम लिझाइन लिद्ध करण्यािाठी कमा  अनुजे्ञय लिझाइन वेगाने ट्र ेन चा व ी 

िाई . 
 

४. लिप्झ मधी  रॅम्प ते िहार रोि स्थानका दरम्यानच्या ५ लकमी  ािंबीच्या लवभागात आरिीएिओ 

िह रोल िंग स्टॉकच्या किं पन चाचण्या लनयोलित केल्या िाती . 
 

५. निकेसी से्टशन स्थित िॅकअप ओसीसीचा वापर करून ट्र ेन आनण थिानकां दरम्यान नसग्ननलंर् 

आनण ट्र ेन ननयंिण प्रणाली, दूरसंचार प्रणालीआनण से्टशन वरील पॅ्लट्फॉमा स्क्रीन डोअसाची 

एकनित चाचणी आनण थिापना केली जाईल. 
 

६. िेवा चाचण्यािंचे लनयोिन  ाईन 3 िाठी िेपो िुलवधे िोबत आवश्यक ििंखे्यने ट्र ेनििंच उप ब्ध 

झाल्यानिंतर के े िाई . 

---------- 



  

 

म ुंबई मेट्र ो रेल कॉर्पोरेशन मर्यादित 

म ुंबई मेट्र ो लाईन -३ [क लाबा- बाुंद्रा-सिप्झ] कॉरिडॉि 

 

ट्र ेन्सची ठळक वैसिष्ट्ये 
 

 म ुंबई मेट्र ो लाईन -३ च्या ट्र ेन्स ८ डब्यांच्यय असून स रवाती पासूनच वाढत्या प्रवाशाुंची गरज पूर्ण 

करतील. 

 ७५% Motorisation म ळे गयड्यांच्यय धयवण्ययची कयर्यक्षमतय उत्तम राहील.  

 ररजनरेटट्व्ह बे्रटकुं गम ळे स मारे ३०% टवद्य त उजेची बचत होईल आटर् चाकाुंची तसेच बे्रक 

ब्लॉक्स इत्यादी उपकरर्ाुंची झीज देखील कमी होईल. 
 

 मेट्र ो ट्र ेन डब्ाुं ची रुं दी  ३२०० टममी असून  उभे आटर् बसलेल्या स्थितीत अुंदाजे २४०० प्रवासी 

एका गाडीतून प्रवास करू शकतील. जागटतक मानका प्रमारे् ६ व्यक्ती प्रटत चौरस मीट्र 

प्रमारे् प्रवासी भार असेल  
 

 ९५ टकमी प्रटततास असा टनयोटजत वेग आटर् ८५ टकमी प्रटततास असा प्रत्यक्षयतील प्रचालन वेग 

याम ळे प्रवाशाुंचा एकूर् प्रवयसयसयठी लागर्ारा वेळ कमी होईल. 

 प्रटत एक्सल 17 ट्न असा जास्त एक्सल लोड अुंटगकारल्याने आठ डब्ाुंची  प्रवासी वाहून 

नेण्याची क्षमता वाढेल.  
 

 म ुंबई मेट्र ो लाईन -३ या सुंपूर्ण भूटमगत मेट्र ो साठी २५ टकलो-वोल्ट एसी ट्र ॅक्शन अुंटगकारल्याने 

कर्णर् प्रर्ालीसाठी जागेची आवश्यकता कमी झाली आहे.  
 

 मेट्र ो डब्ाुंसाठी चाुंगल्या सुंक्षारक प्रटतरोधक ग र्धमण असलेल्या से्टनलेस-स्टील चा वापर  

केल्याने मेट्र ो चे डबे्ब टकमान ३५ वरे् टट्कू शकतील. 
 

 ट्र ेन प्रचालन साठी चालक टवरटहत प्रर्ाली स्वीकयरली असून अत्याध टनक कम्य टनकेशन बेथड 

ट्र ेन कुं ट्र ोल (CBTC) ची टसग्नल व्यवस्थय आहे.त्ययमुळे १२० सेकुं द ची frequency ठेवरे् शक्य 

होर्ार आहे.  
 

 प्रवाशाुंच्या स लभतेसाठी टवशेर्तः वदणळीच्या तासाुंमधे्य मेट्र ो कारच्या प्रते्यक बाजूला चार 

दरवाजे (आकार १९००×१४०० टममी), प्रवाशाुंना चढण्या आटर् उतरण्या साठी टदलेले असतील. 
 

 ट्र ेन ते पररचालन टनयुंत्रर् कक्षा दरम्यान त्र ट्ी म क्त आटर् उच्च गतीने माटहतीचे सुंदेश वहन 

होण्यासाठी ऑन-बोडण ट्र ेन कुं ट्र ोल मॅनेजमेंट् टसस्टम (TCMS) पुरववण्ययत आली  आहे. 
 

 

 स्वयुंचटलत प्रकाश टनयुंत्रर् वैटशष्ट्यासहअद्यावत वीज प्रर्ाली ऊजेचा वापर कमी करण्यास 

मदत करेल. 
 

 ट्र ेनच्या छतावर स्स्थत वे्हररएबल व्होले्टज वे्हररएबल टिके्वन्सी (VVVF) प्रणयली द्वयरे  

वातान कूलन र्ांत्रणेचे विर्ांत्रण केल्याने पररणयमी ४-५% ऊजाण बचत होईल. 
 

 मेट्र ो डब्बब्ाुंमधे्य वातान कूलन र्ांत्रणेअांतगयत कयर्यि डयर्ऑक्सयइड (CO2) आटर् आर्द्णते साठी 

स्वयुंचटलत टनयुंत्रर् प्रर्ाली असल्याने सवण हवामान पररस्स्तिी मधे्य प्रवाशाुंना उत्तम 

आरामदयर्क प्रवयसयचय अिुभव टमळेल. 

 

--------------- 

 


