कुलाबा - वाांद्रे- सीप्झ मेट्रो ३ मार्ग
मांब
ु ई मेट्रो ३ ची मान्सन
ू पव
ू ग कामाची जय्यत तयारी
आता मेट्रो ३ च्या कामामळ
ु े मांब
ु ईत पाणी तांब
ु ण्याची शक्यता होणार कमी

मब
ांु ई , ८ मे २०१९ : मान्सन
ू काळात मेट्रो कामामळ
ू े मुंबईकराुंची गैरसोय टाळण्यासाठी मुंबई मेट्रो

रे ल कॉर्पोरे शन (मुं.मे.रे .कॉ) र्पर्
ण ः सज्ज आहे .मुंबई मेट्रो ३ च्या सर्ण अभियुंताुंना तसेच
ू त
कुंत्राटदाराुंना येत्या मान्सून दरम्यान करार्याच्या उर्पाययोजनाुंबद्दल सवर्स्तर ननदे श दे ण्यात
आले आहे त.
मुंबई मेट्रो-३ च्या सर्ण र्पॅकेजचे अधिकारी र् बह
ृ न्मुंबई महानगरर्पाभलकेच्या अभियुंत्याुंसमर्ेत मुंबई
मेट्रो ३ च्या बाुंिकाम स्थळाुंना सुंयक्त िेटी ददल्या आहे त आणर् मान्सूनर्पूर्ण करार्याच्या

कामाुंचा कृती आराखडा तयार केला आहे . त्या आराखड्यानसार बह
ृ न्मुंबई महानगरर्पाभलकेच्या
मागणदशणनाखाली मुं.मे.रे .कॉच्या अभियुंत्याुंनी आणर् कुंत्राटदाराुंनी मान्सूनर्पूर्ण कामाला सरुर्ात

केलेली असून सर्ण कामे प्रगतीर्पथार्र आहे त आणर् र्पार्साळा सरू होण्यार्पूर्ी ती र्पूर्ण होतील.

र्पार्साच्या र्पाण्याचा ननचरा होण्यासाठी र्पजणन्य जलर्ादहन्या स्र्च्छ करर्े, त्यातील गाळ काढून
टाकर्े तसेच कॅच वर्पट्स बाुंिर्े अशी कामे प्रगतीर्पथार्र आहे त.

याभशर्ाय र्पार्साळ्यात र्ाहतकीमध्ये अडथळा येऊ नये यासाठी ददशादशणकाुंची र्पनः रुं गरुं गोटी
करर्े, बॅररकेड्स स्र्च्छ करून दृष्यमानता र्ाढर्र्े, कामाच्या आजब
ू ाजचे रस्ते सस्स्थतीत ठे र्र्े
यासारखी कामे यध्द र्पातळीर्र चालू असन
ू ३१ मे २०१९ र्पयंत र्पर्
ू ण होतील.

यावर्षयी एमएमआरसीच्या व्यर्स्थार्पकीय सुंचाभलका श्रीमती अस्वर्नी भिडे म्हर्ाल्या, " मुंबई
मेट्रो रे ल कॉर्पोरे शन मुंबई शहरासाठी एक महत्त्र्र्पूर्ण र्ाहतूक व्यर्स्था र्परर्ण्यासाठी कायणरत आहे .
मेट्रो ३च्या बाुंिकामामळे मुंबईकराुंना कोर्तीही गैरसोय होर्ार नाही हे सननस्वचत करण्यासाठी

आम्ही बह
ृ न्मुंबई महानगरर्पाभलकेच्या अधिकाऱयाुंशी समन्र्य साित आहोत. मुंबईतील र्पूर प्रर्र्
िागात सर्ण प्रकारच्या आर्पत्कालीन उर्पकरर्े आणर् र्ाहने उर्पस्स्थत राहतील ज्यामळे र्ाहतूक
ककुंर्ा र्पार्ी तुंबण्यासुंबुंधित कोर्तीही समस्या उद्िर्र्ार नाहीत.”

मेट्रो-३ च्या प्रत्येक स्थानकामध्ये र्पार्सादरम्यान साठर्ाऱया र्पाण्याचा ननचरा करण्यासाठी र्परे वया
प्रमार्ात र्पुंर्पाुंची (मध्यम ते मोठे क्षमता असर्ारे र्पुंर्प 3 एचर्पी - 35एचर्पी) व्यर्स्था करण्यात
आलेली आहे .मान्सून दरम्यान वर्द्यतीय र् सुंचार व्यर्स्था कायम राखण्यासाठी मुं.मे.रे .कॉ इतर
युंत्रर्ाशी समन्र्य सािेल. बाुंिकाम स्थळार्र जमा होर्ारा मलब्याचा ननचरा टारर्पोभलनने
झाकलेल्या डुंर्पसणद्र्ारे करण्यात येर्ार आहे .
मान्सन
ू दरम्यान बाुंिकाम स्थळी साठलेल्या र्पाण्यामळे डासाुंची र्पैदास होऊ नये यासाठी वर्शेष
काळजी घेण्यात येर्ार आहे . दोन अभियुंते र् र्पयणर्ेक्षक असलेला आर्पत्कालीन प्रनतसाद

चमू प्रत्येक बाुंिकाम स्थळार्र २४ तास तैनात राहील याभशर्ाय बह
ृ न्मुंबई महानगरर्पाभलकेचे

स्थाननक कायाणलय आणर् आर्पत्कालीन व्यर्स्थार्पन वर्िागाशी दररोज समन्र्य सािला जाईल.
मान्सून सुंबुंिी तक्रारी नोंदवर्ण्याकररता मुं.मे.रे .कॉच्या सुंकेतस्थळार्र दरू ध्र्नी क्रमाुंक उर्पलब्ि
करण्यात येईल.

मब
ुं ई मेट्रो ३ च्या प्रत्येक स्थानकाुंमध्ये र्पार्सादरम्यान साठर्ाऱया र्पाण्याचा ननचरा करण्यासाठी योग्य
प्रमार्ात र्पुंर्पाुंची (मध्यम ते मोठे क्षमता असर्ारे र्पुंर्प 3 एचर्पी - 35एचर्पी)

व्यर्स्था करण्यात आलेली

आहे .मान्सन
ू दरम्यान वर्द्यतीय र् सुंप्रेषर् व्यर्स्था कायम राखण्यासाठी एमएमआरसी इतर उर्पयक्तता
एजन्सीजशी समन्र्य सािेल. साइटर्र तयार होर्ारा केलेला मलबा कव्हरड डुंर्पसणमध्ये नेण्यात येऊन
कोर्ताही अर्पघात होर्ार नाही याची काळजी घेत योग्य त्या दठकार्ी टाकला जाईल.

मान्सन
ण यारीमध्ये साईट्सर्र साठलेल्या र्पाण्यामळे डासाुंची र्पैदास होऊ नये त्यासाठी वर्शेष
ू च्या र्पर्
ू त
काळजी घेत आहे त. मान्सन
ू दरम्यान दे खरे ख करण्यासाठी एमएमआरसीचे र्ररष्ठ अभियुंता याुंच्या
दे खरे खीखाली प्रत्येक साइटर्र दोन अभियुंता आणर् एक र्पयणर्ेक्षक याुंच्यासह २४ तास सेर्ेसाठी
आर्पत्कालीन प्रनतसाद कायणसघ
ुं

तैनात केले जात आहे त. बह
ुं ई महानगरर्पाभलकेचे स्थाननक कायाणलय
ृ न्मब

आणर् आर्पत्कालीन व्यर्स्थार्पन सुंघाुंशी समन्र्य सािला जाईल. मब
ुं ईकर मान्सन
ू सुंबधुं ित तक्रारीसाठी
एमएमआरसी र्ेबसाइटर्र उर्पलब्ि असलेल्या क्रमाुंकार्र सुंर्पकण करू शकता. मब
ुं ईकराुंच्या शुंकेचे ननरसन
कारण्यासाठी एमएमआरसीअुंतगणत २४ तास एक स्र्तुंत्र ननयुंत्रर् कक्ष स्थावर्पत करण्यात येत आहे .

