
 

                                                                                                                                                                     

कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मेट्रो ३ मार्ग 
नया नर्र ते दादर पयतंच ेभुयारीकरण पूणग 

जुळ्या बोर्द्यातून एकाच ददवशी बाहेर पडणारी टीबीएम्स ठरली ववशषे आकषगण 

 

मुांबई,दद. ३१ जानेवारी २०१९ :- माहिम येथील नयानगर लॉच िंग शाफ्ट मधून भुयारीकरणास 
प्रारिंभ करणाऱ्या कृष्णा १ आणण कृष्णा २ या टनेल बोअररिंग मशीनने (टीबीएम) दादरपयतं  े
भुयारीकरण यशस्वीररत्या पूणण केले. एका  हदवशी जुळ्या बोगद्यातून दोन्िी िी टीबीएम्स बािेर 
पडणे िे वैशशष््यपूणण आिे. 
 

मुिंबई मेट्रो रेल कॉपोरेशनद्वारे (मुिं.मे.रे.कॉ) कुलाबा - वािंदे्र - सीप्झ  मेट्रो-३ माचगणके  ेकाम 
जलदगतीने करण्यात येत आिे. यापूवी  सीप्झ व आिंतरराष्ट्रीय ववमानतळ या दोन हिकाणी 
भुयारीकरण (ब्रेक थ्रु) पूणण करण्यात आले आिे. आज दादर येथील शशवसेनाभवन पयतं ा 
मित्त्वा ा टप्पा गािण्यात यश शमळाले आिे.  
 

कृष्णा १ आणण २ या दोन टनेल बोअररिंग मशीन नयानगर लॉच िंग शाफ्ट मािीम येथनू अनुक्रमे 
२१ सप्टेंबर २०१७ आणण १८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी भूगभाणत उतरववण्यात आल्या िोत्या. नयानगर 
माहिम पासून ते दादर मेट्रो स्थानकापयतं अप मागाणवर २४९० मीटर भुयारीकरण करण्यासािी  
कृष्णा - १ या टीबीएमसािी १७७९ इतक्या आरसीसी शसमेंट ररिंग्स  ा वापर करण्यात आला. 
कृष्णा २ या डाऊन मागाणवरील टीबीएमसािी २४७२ मीटर भुयारीकरणासािी १७६६ इतक्या 
आरसीसी ररिंग्स ा वापर करण्यात आला. कृष्णा १ व २ द्वारे सरासरी दररोज १० ते १२ मीटर 
भुयारीकरण करण्यात आले आिे. 
 

या सिंपूणण भुयारीकरणात अशभयािंत्रिकी तज्ज्ञ आणण कामगार यािंच्या १०० जणािंच्या दोन तुकडीने 
बेसाल्ट, टफ आणण ब्रेशशया सारख्या किीण खडकािंना भेदत मित्त्वा ा टप्पा गािलाय. कृष्णा १ 
आणण २ िे िॅरॅन्कनेट या जमणनी बनावटी  ेटीबीएम मशीन आिे व त्या ी लािंबी १०८ मीटर 
इतकी असून िे प्रत्येकी ४०० टन इतक्या वजना  ेआिे.  
 

याप्रसिंगी मुिं. मे. रे. कॉ. च्या व्यवस्थापकीय सिं ालक श्रीमती अश्ववनी शभड ेम्िणाल्या,"आज 
प्रकल्पातील आणखी एक मित्त्वा ा टप्पा आम्िी गािला आिे. सध्या सवण १७ टीबीएम्स मुिंबईच्या 
भूगभाणत काम करत आिेत आणण १८ ककमी पेक्षा अचधक म्िणजे  एकूण ३५% भुयारीकरण पूणण 



 

                                                                                                                                                                     

झाले आिे. सध्या कामा ी गती बघता मुिंबईकरािंच्या आरामदायी प्रवासासािी हदलेल्या वेळेत 
आम्िी मेट्रो-३ मुिंबईकरािंच्या सेवेत आणू असा ववववास आिे." 
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