MMRDA receives 12 escalators, 2 elevators for Metro Line 7

Mumbai
Even as the novel Coronavirus pandemic continues to wreak havoc across the world, the Mumbai
Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) has begun its infrastructure project works on
war-footing. Development work has commenced on the Mumbai Metro Line 7 (Dahisar East o Andheri
East) as MMRDA received 12 escalators and two elevators in the last three days from China. The
machinery came in as many as 30 containers and would be installed at three different stations of the
Metro line. All the necessary precautions were taken of the shipment in the wake of COVID-19
outbreak.
Of the 12 escalators, four escalators each would be installed at Poisar (Mahindra & Mahindra),
Magathane and Dindoshi (Pathanwadi) stations of Line 7 whereas the two elevators would be installed
at the Akurli station. The authority has been doing all the installation and other construction work
taking all relevant social distancing and sanitization measures.
The MMRDA has been initiating steps to curtail the onslaught of Coronavirus spread as it has started
building a 1000-bed facility at its exhibition ground in Bandra Kurla Complex to cater to non-critical
COVID-19 patients. The makeshift care centre would be made available within 15 days.

मेट्रो 7 च्या कामाला आणखी गती- 12 सरकते जिने आजण 2 जलफ्ट दाखल

मुं बई, प्रतितिधी:
कोरोिा तिषाणूचा िाढिा सुंसर्ग रोखण्यासाठी तिसऱ्ाुं दा लाॅकडाऊिला मदििाढ दे ण्याि आली आहे .
लाॅकडाऊिच्या काळाि मुं बईिील सिग तिकासकामे ठप्प झाली आहे ि. पण आिा मुं बईिील तिकासकामे सरू
करण्यास परिािर्ी दे ण्याि आली आहे असूि मुं बई महािर्र प्रदे श तिकास प्रातधकरणािर्फे (एमएमआरडीए)
मे ट्रो प्रकल्ाुं च्या कामाुं िा आिा िेर् आला आहे . कोरोिाचा प्रभाि िसले ल्या तिभार्ाि काम सरू करण्यासाठी
परिािर्ी तमळिण्याल्यािुं िर प्रातधकरणाच्या हालचाली सरू झाल्या. त्यािसार मे ट्रो 2 बी (डी. एि. िर्र िे मुं डाळे )
िसुंच मे ट्रो 7 (दतहसर पूिग-अुंधेरी पूिग ) ्ा दोन्ही मार्ाां चुं काम प्राधान्यािे सरू करण्याि आलुं आहे . ्ािेळी 23 तकमी
(उन्नि) अुंिराच्या मे ट्रो 2 बी मार्ाग िर र्डग रच्या कामाला सरुिाि केली आहे . िसेच र्ेल्या आठिडय़ाि मे ट्रो ७
मातर्गकेच्या चार स्थािकाुं साठी 30 कुंट्े िरमधूि १२ सरकिे तििे आतण दोि तलफ्टची आ्ाि करण्याि आली आहे .
्ािेळी ्ा सामग्रीची सतिट्ा्झर करण्याि आली असूि सामग्री प्रत्यक्ष प्रकल्स्थळािर दाखल झाली. दतहसर पूिगअुंधेरी पूिग ्ा मे ट्रो 7 मार्ाग िर तिकासकामे सरू झाली आहे ि. ्ासाठी ्ा मार्गिरील पोईसर , मार्ाठाणे , तदुं डोशी
्ा स्थािकाुं िर प्रत्येकी चार सरकिे तििे , िर आकली स्थािकाि दोि तलफ्ट दाखल झाले आहे ि . िसेच तितिध
प्रकल् स्थळी काम करणाº्ा कामर्ाराुं ची एमएमआरडीएमार्फगि तिशे ष काळिी घेिली िाि आहे . कामर्ाराुं ची
डॉक्टराुं मार्फगि िैद्यकी् िपासणी करूि त्याुं िा आिश्यक सिग र्ोष्ीुंचा परिठा केला िाि आहे . त्याुं ची राहण्याचीही
सो् करण्याि आली असूि त्याुं िा स्वच्छिेचे धडे ही तदले िाि आहे ि.्ातशिा्,डीएि िर्र िे मुं डाले दरम्यािच्या
मे ट्रो-2 बी मातर्गकेिर र्डग रच्या कामालाही सरुिाि करण्याि आली आहे , िर िडाळा-घाट्कोपर-ठाणे
कासारिडिली मे ट्रो-4 मातर्गकेिरही र्डग र ट्ाकण्याचे काम सरू करण्याि ्ेि आहे . िसेच, दतहसर पूिग िे अुंधेरी
पूिग ्ा मे ट्रो-7 मातर्गकेच्या कामालाही िेर् आला आहे . ्ासह ्ा मातर्गकेिरील स्थािकाुं मध्ये बसिण्याि ्ेणाऱ्ा
एक्सले ट्रपैकी 12 एक्सले ट्र िकिेच आणण्याि आले असूि, दोि तलफ्ट आणण्याि आल्या आहे ि.

