MMRDA appoints PMC for Nariman Point--Colaba new bridge work
March 24th 2021
Mumbai:
Considering significant traffic in South Mumbai, a new bridge connecting Nairman Point to Colaba has
been proposed by the Mumbai Metropolitan Region Development Authority(MMRDA). This bridge
will ensure reduced traffic congestion facilitating seamless travelling experience to motorists. For the
said project, Poject Management Consultant (PMC) has been appointed said RA Rajeev, the
Metropolitan Commissioner MMRDA.
Through the MMRDA various infrastructure projects have been undertaken, so to introduce new
transportation connectivity for the citizens. Of which, for seamless and smooth commuting experience
of residents staying in South Mumbai the authority has proposed new bridge linking Nariman point to
Colaba.
Li Associates had submitted a traffic survey report in 2005-2008 to the MMRDA. In this report,
development of bridge connecting Nariman Point to Colaba was recommended. At present, for
travelling on this route only one single road-- Captain Prakash Pethe is available. Following which a lot
of traffic congestion is reported on a daily basis here resulting in loss of time.
To overcome the existing traffic problem and enable smooth travelling experience MMRDA has
planned the new bridge construction work connecting Nariman Point to Colaba. The bridge will be
1.6km. The appointed PMC will be responsible to prepare a detailed project report (DPR), suggest
alignment, conduct traffic survey and study about necessary permissions that need to be obtained for
carrying out the project. Besides, project estimated cost, and tendering process will be taken care of
by PMC only. The expected job is required to be completed within four months of time period.
R A Rajeev, Metropolitan Commissioner MMRDA on the proposed project commented, "Nariman
Point to Colaba new bridge will not effect the existing livelihood of fishermen and we will take care of
it. All precautionary measures will be adopted. No obstruction will be caused to the fishermen boats
due to the project work. Also, the PMC of the said project will conduct study of marine species.
Nariman Point to Colaba new bridge once developed will reduce the travel time."

नरिमन पॉईंट ते कुलाबा नवीन पुलासाठी सल्लागािची नेमणूक
दक्षिण मुंबईतील वाहतूक क ड
ं ी कमी किण्यासाठी एमएमआिडीएचा नवा प्रकल्प

मुंबई, २४ माचच २०२१: वाहतुकीची वर्द ळ असणाऱ्या र्क्षिण मुुं बईतील वाहतूक क ड
ुं ी कमीुं करून प्रवाशाुं च्या
सुखर् आक्षण जलर् प्रवासासाठी मुुं बई महानगर प्रर्े श क्षवकास प्राक्षिकरणाने नररमन पॉईुंट ते कुलाबा हा नवीन
पुल उभारणी प्रकल्प हाती घेतला असून या प्रकल्पासाठी सल्लागारची ने मणूक करण्यात आल्याची माक्षहती आज
श्री. आर. ए. राजीव, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए याुं नी क्षर्ली.
मुुं बई महानगर प्रर्े शातील नागररकाुं ना पायाभू त सुक्षविेस बतच र्ळवळणाच्या उत्तम सुक्षविा प्राक्षिकरणामार्दत
पुरक्षवल्या जात आहे त. यासाठी अने क महत्त्वाकाुं िी प्रकल्प राबक्षवले जात असून र्क्षिण मुुं बईतील नागररकाुं च्या
सुखर् प्रवासासाठी प्राक्षिकरणाने नररमन पॉईुंट ते कुलाबा नवीन पुल प्रकल्पाुं चे काम हाती घेतले आहे .
प्राक्षिकरणाकडील सवंकष पररवहन अभ्यास सन २००५ - २००८ मध्ये क्षल.अस क्षसएट् स याुं चेकडून करण्यात
आला ह ता सर्र अहवालामध्ये नररमन ते कुलाबा ह्ाुं ना ज डणारा मागद प्रस्ताक्षवत करण्यात आला
ह ता. सध्यस्थितीत नररमन पॉईुंट येिून कुलाब्याला जाण्याकरीता कॅप्टन प्रकाश पेठे हा एकमे व मागद अस्स्तत्वात
आहे . सर्र माक्षगदकेमध्ये प्रचुंड वाहतूक क ड
ुं ी ह त असून नागररकाुं ना वाहतूक क ड
ुं ीच्या समस्येला साम रे जावे
लागत आहे . मागेकेवरील वाहतूक क ड
ुं ीमु ळे नागररकाुं चा प्रचुंड वेळ वाया जात आहे .
वाहतूक क ड
ुं ीचा प्रश्न मागी लावून नागररकाुं ना सुखर् आक्षण जलर् प्रवासासाठी मुुं बई महानगर प्रर्े श क्षवकास
प्राक्षिकरणाच्यावतीने नररमन पॉईुंट ते कुलाबा हा नवीन पुल प्रकल्प बाुं िण्याचे क्षनय जन करण्यात आले आहे .
सर्र पुलाची लाुं बी ही १.६ क्षक.मी असून या प्राक्षिकरणामार्दत या प्रकल्पासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात
आली आहे . सर्र सल्लागारामार्दत प्रकल्पाचे आरे खन, माक्षगदका, क्षवक्षवि प्रकारचे वाहतूक सवेिण ,प्रकल्पाची
अुंर्ाजे रक्कम, अुंलबजावणीची य जना तसेच आवश्यक सवद परवानग्या आर्ी बाबत सख ल अभ्यास करण्यात
येणार असून ४ मक्षहन्यात काम पूणद करण्याचे उक्षिष्टे आहे .
सर्र प्रकल्पाबाबत ब लताना श्री.आर.ए.राजीव, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए म्हणाले ''नररमन पॉईुंट
ते कुलाबा नवीन पूल प्रकल्पामु ळे मच्छीमार बाुं िवाुं चे क णत्याही प्रकारचे नु कसान ह णार नसून याची सवोत परी
काळजी घेण्यात येईल तसेच त्याुं च्या ब टी ये-जा करता क णताही अडिळा क्षनमाद ण ह णार नाही याची र्िता
घेवूनच सर्र पुलाची सुंरचना करण्यात येणार आहे . तसेच समु द्रातील जै क्षवकतेचा अभ्यास र्े खील सर्र
सल्लागारकडून करण्यात येणार आहे . नररमन पॉईुंट ते कुलाबा नवीन पुलामु ळे वाहतूक क ड
ुं ी कमी ह वून
प्रवाशाुं च्या वेळेत बचत ह णार आहे . ’’

