चालकरहित स्वदे शी मेट्रो मुंबईत आगमनासाठी सज्ज!
नगरहिकासमुंत्री एकनाथ हशुंदे याुंनी बुंगळरू येथे केली पािाणी
•

२७ जाने वारी रोजी मे ट्रो ट्र े न मुंबईत दाखल होणार

•

सुंपूणण स्वदे शी बनावट्ीची पहहलीची मे ट्रो

•

मे , २०२१ पासून नव्या मार्ाां वर मे ट्रो सरू करण्याचे हनयोजन

बुं गळरू हद. २१ : लाखो मुं बईकराुं ना प्रतीक्षा असलेल्या मे ट्रो दोन अ आहण सात या मार्ाण वरील, स्वदे शी बनावट्ीच्या
पहहल्याच मे ट्रो ट्र े नच्या (रोहलुं र् स्ााँ क) हनहमण तीचे काम पूणण झाले आहे . राज्याचे नर्रहवकास मुं त्री एकनाथ हशुं दे याुं नी
मुं र्ळवारी बुंर्ळरू येथील भारत अथण मूव्हसण हलहमट्े ड (बीईएमएल) प्रकल्पाला भे ट् दे त ही मे ट्रो र्ाडी व हतच्या
हनहमण तीच्या कामाुं ची प्रत्यक्ष पाहाणी केली. २२ जाने वारी रोजी पहहली मे ट्रो र्ाडी मुं बईच्या हदशे ने प्रयाण करणार आहे .
तब्बल सात वर्ाण नुंतर मुं बई नवीन मे ट्रोच्या स्वार्तासाठी सज्ज झाली असून हतच्या ‘फस्ण लक’बाबत मुं बईकराुं मध्ये
उत्सकता आहे . ही मे ट्रो ट्र े न मुंबईत दाखल झाल्यानुं तर वेर्वेर्ळ्या आघाड्ाुं वर चाचणी होईल. त्यानुं तर मे, २०२१
पासून प्रवाशाुं च्या सेवेत मे ट्रो दाखल करण्याचे हनयोजन असल्याची माहहती एकनाथ हशुं दे याुं नी हदली.
२०१४ साली घाट्कोपर ते अुंधेरी या मार्ाण वर मुं बई शहराुं तील पहहली मे ट्रो धावली. सात वर्ाण नुंतर दहहसर ते डी. एन.
नर्र (दोन अ) आहण अुंधेरी पूवण ते दहहसर (सात) या मार्ाण वरील प्रवासी सेवा कायाण न्वित होत आहे . ‘एमएमआरडीए
’च्या माध्यमातून सरू असलेल्या मे ट्रो माहर्णका व स्े शन्स उभारणीचे काम अुंहतम ट्प्प्यात आहे . या मार्ाण वर
धावणाऱ्या मे ट्रो ट्र े नच्या हनहमण तीचे काम ‘बीईएमएल’कडे सोपहवण्यात आले असून स्वदे शी बनावट्ीची ही पहहलीच
मे ट्रो ट्र े न मुं बईत दाखल होण्यासाठी सज्ज झाली आहे . नर्रहवकास मुं त्री एकनाथ हशुं दे याुं च्या भे ट्ीदरम्यान
एमएमआरडीएचे हसन्वस्म्स हवभार्ाचे सुंचालक राजीव अग्रवाल, बीईएमएलचे सीएमडी डााँ . होट्ा, रे ल अाँण्ड मे ट्रो
हवभार्ाचे डायरे क्टर दीपक कमार बाँनजी, हदल्ली मे ट्रो रे ल कॉपोरे शनचे सीजीएम सहमत भट्नार्र याुं नी मे ट्रो
हनहमण तीची सहवस्तर माहहती हदली. जार्हतक दजाण चे अद्ययावत तुंत्रज्ञान आहण प्रवासी सरक्षे साठी केलेल्या
उपाययोजनाुं चा हशुं दे याुं नी सहवस्तर आढावा घेतला. बीईएमएलचे हे काम दे शासाठी र्ौरवास्पद असल्याचे उद्गार
यावेळी हशुं दे याुं नी काढले .
राज्याचे मख्यमुं त्री उद्धव ठाकरे याुं च्या मार्णदशण नाखाली मे ट्रो प्रकल्पाुं ची कामे वेर्ाने सरू आहे त. मे ट्रो दोन अ आहण
सात या माहर्णकाुं वर धावणारे पहहल्या ट्प्प्यातील कोच २२ जानेवारी रोजी बुंर्ळरूहून मुं बईच्या हदशे ने रवाना होतील.
२७ जाने वारीपयांत ते चारकोप मे ट्रो कारशे डमध्ये दाखल होतील, अशी अपेक्षा आहे . त्यानुं तर आवश्यक असले ल्या
ताुं हत्रक आहण अन्य तपासण्या करून पढील दोन महहन्याुं त या मे ट्रोच्या ट्र ायल रन्स सरू होतील. मे , २०२१ पासून या
मे ट्रो प्रवाशाुं च्या सेवेत दाखल होतील, अशा पद्धतीने आमचे हनयोजन सरू असल्याची माहहती हशुं दे याुं नी हदली.
सरक्षे ची व्यवस्था चोख
या मे ट्रोचे सवण कोच एसी आहे त. त्यात ऑट्ोमॅ ट्ीक (स्वयुंचहलत) दरवाजे आहे त. पॅसेंजर अनाऊुंसमें ट् आहण पॅसेंजर
इन्फमे शन व्यवस्था कायणरत आहे . प्रवासी ये-जा करताना घसरून पडू नये यासाठी या डब्ाुं चा अुंतर्णत पृष्ठभार् हा
अाँट्ी न्विडीुंर् करण्यात आला आहे . प्रत्येक डब्ात फायर फायहट्ुं र् आहण अन्य आपत्कालीन पररन्वस्थतीचा सामना
करण्यासाठी आवश्यक असले ली युंत्रणा आहे . या मे ट्रोचा प्रत्येक डब्ात आहण प्लॅट्फॉमण वर सीसीट्ीव्हीची नजर
असेल. प्रवाशाुं ना मदत मार्ण्यासाठी प्रत्येक डब्ात एक न्वस्वचही दे ण्यात आला आहे . पयाण वरणाचे सुंवधणन आहण
शारीररक तुंदरुस्तीसाठी सध्या सायकल वापरण्याचे प्रमाण वाढले आहे . त्यामळे या मे ट्रोच्या प्रत्येक डब्ात दोन
सायकल ठे वण्याची व्यवस्थासद्धा आहे . अपुंर् बाुं धवाुं ना आपल्या व्हीलचेअरसह प्रवास करता यावा, यासाठी प्रत्येक
डब्ात स्वतुंत्र व्यवस्था आहे .
चालकरहीत मे ट्रो

या मे ट्रो माहर्णकेवरील प्रत्येक ट्र े नची कमाल वेर् मयाण दा ८० हकमी प्रहत तास असेल. सवाण त महत्त्वाचे म्हणजे या मे ट्रोला
मोट्रमन नसेल. चालकरहीत (अन अट्ें डेड ट्र े न ऑपरे शन) मेट्रो स्वयुंचहलत पद्धतीने धावणार आहे . परुं त, प्रवाशाुं ना
असरहक्षत वाट्ू नये, यासाठी सरवातीला मोट्ारमनसह या ट्र े न धावतील. त्यानुं तर स्वयुंचहलत पद्धतीने त्याुं ची ये-जा
सरू होईल. वेर् हनयुंत्रण व सरक्षे साठी अद्ययावत व्हे ररएबल व्होल्टे ज व्हे ररएबल हिक्वेन्सी (व्हीव्हीव्हीएफ), ट्र े न
कुंट्र ोल अाँण्ड माँ नेजमें ट् हसन्वस्मसह हवहवध प्रकारचे अद्ययावत तुंत्रज्ञान या युंत्रणेत आहे . इुं ट्रने ट्च्या वापरासाठी
प्रत्येक डब्ात ऑहिकल फायबरचे ने ट्वकणही आहे . या डब्ाुं चे हडझाईन ऊजाण सुंवधणनाला प्राधान्य दे णारे असून
वीज परवठा खुं हडत झाल्यास पयाण यी अपारुं पररक ऊजे चा वापर केला जाईल.
परदे शी मे ट्रोपेक्षा हकफायतशीर
बीईएमएल येथे तयार होत असले ल्या प्रत्येक कोचसाठी सरासरी ८ कोट्ी रुपये खचण झाले आहे त. आुं तरराष्ट्रीय
स्तरावर या कोचच्या हनहमण तीसाठी सरासरी १० कोट्ी रुपये खचण येतात. त्यामळे ही कोच हनहमण ती आहथण कदृष्ट्या
हकफायतशीर ठरले ली आहे . या दोन्ही माहर्णकाुं साठी ३७८ कोच ट्प्प्याट्प्प्याने मुं बईत दाखल होणार आहे त. प्रत्येत
ट्र े न ही ६ कोचची असून एकूण ६३ रे क या मार्ाण वर मुं बईकराुं ना सेवा दे तील. प्रत्येक कोचमध्ये ५२ प्रवाशाुं ची आहण
३२८ प्रवाशाुं ना उभे राहण्याची व्यवस्था आहे . एका डब्ात समारे ३८० जणाुं चा प्रवास शक्य असून एका ट्र े नची प्रवासी
क्षमता २२८० इतकी आहे . या कोचच्या हनहमण तीसाठी एकूण ३०१५ कोट्ी रुपये खचण करण्यात आले आहे त. या
मार्ाण वर आता ९६ ट्र े न कायाण न्वितत करण्याचे हनयोजन असून एकूण कोचची सुंख्या त्यामळे ५७६ पयांत वाढणार
आहे . पहहल्या सहा ट्र े न येत्या सहा महहन्याुं त दाखल होती. त्यानुं तर दर महहन्याला तीन याप्रमाणे उवणररत ट्र े न पढल्या
तीन वर्ाां त येतील.
मुं बई महानर्रातील सखकर प्रवासी सेवेसाठी कहट्बद्ध
पढील पाच वर्ाां त मुं बई महानर्र क्षे त्रात जवळपास ३४० हकमी लाुं बीचे मे ट्रो जाळे हवस्तारण्याचे काम
एमएमआरडीएच्या माध्यमातून प्रर्तीपथावर आहे . मुं बई आहण सभोवतालच्या शहराुं तील प्रवासी सेवा त्यामळे
भक्कम होईल. मुं बईची लाइफलाइन समजल्या जाणाऱ्या लोकल ट्र े नला सक्षम पयाण य हमळे ल. या शहराुं तील लाखो
रहहवाशाुं चा दै नुंहदन प्रवास त्यामळे सखकर होईल. माचण महहन्यानुं तर कोरोना सुंक्रमणामळे कामाुं चा वेर् काहीसा
मुं दावला होता. मात्र, आता ही कामे पन्हा जोमाने सरू झाली असून हनधाण ररत वेळेत ती पूणण करण्यासाठी कसोशीने
प्रयत्न सरू आहे त.
-

एकनाथ हशुं दे, नर्रहवकास मुंत्री

