आता वाहनचालक वरळी ते बीकेसी पयत न थां बता वास क

शकणार ;अगदी वा यासारखा

मुंबईः
मुं बईकरां साठी ट ाट ाने चां गली बातमी येत असून मुं बई महानगर दे श िवकास ािधकरणा ावतीने
(एमएमआरडीए) सोमवार, िदनां क २८ जूनपासून कलानगर उ ाणपुलाची आणखी एक मािगका खुली कर ात
आली आहे . अव ा चार मिह ां त मुं बई आिण एमएमआरसाठी ािधकरणाने िनयोजन व अंमलबजावणी क न
वां े -कुला संकुलासह वरळी-वां े सी िलंक जोडणा या कलानगर उ ाणपूला ा दु स या मािगकेचे काम पूण केले
आहे .
कलानगर ा या तीन िदशां ा उ ाणपुलाची ही सवात लां ब मािगका आहे . एमएमआरडीएने वां े -कुला
संकुलातील मु ख िनवासी,
ावसाियक आिण
ावसाियक क पयत वरळी-वां े सी िलंक ा ७.५० मीटर
ं दी ा ८०४ मीटर लां बी ा मािगकेचे काम पूण केले आहे .
एकूण तीन मागापैी वां े -कुला संकुल ते वां े -वरळी सी िलं क हा माग या वषा ा सु वातीला २१ फे ुवारी
रोजी वाहतु कीसाठी खु ला कर ात आला आहे .या उ ाणपुलाची लां बी ६५३ मीटर आिण ं दी ७.५० मीटर
आहे . ितस या मािगकेला वां े -वरळी समु ापयत जा ासाठी सायन-धारावी जं नपासून ३४० मीटर ं दी ा दोन
मािगका आहे त.
कलानगर येथे स ा पि म ु तगती माग, वां े -वरळी सी िलंक / एस ी
कुला संकुल र ा व इतर दोन र े एकमे कां ना जोडतात. ामु ळे या जं नवर
मात कर ासाठी, एमएमआरडीएतफ कलानगर उ ाणपुलाचे काम हाती घे
वाहनां ची वाहतूक सुरळीत केली आहे . यामु ळे शहर व पि म उपनगरादर ान
या उ ाणपुलामु ळे वाहतु कीचा सुमारे
िमिनटां ा वेळेची बचत होणार आहे .

रोड, सायन / धारावी रोड, वां े चंड वाहतूक कोंडी होते. यावर
ात आले आहे ,
ाने यापूव च
वास आणखी सुलभ होणार आहे .

कलानगर उ ाणपुलाचा पाया हा पायां चा मू ळ पाया आहे , उप-संरचना िपयस / िपयर कॅप आहे आिण सुपरर ही पीएससी गडर /
ॅब आहे . कलानगर जं न येथे अनु मे ४३ मीटर आिण ३० मीटर अंतराचे दोन
ील गडर ॅन आहेत. तसे च, वे न ए
ेसवेवर ील िगडरचे तीन अिनवाय ॅन आहेत ां ची लां बी सुमारे
३८ मीटर आिण ३० मीटर आहे .
क ाची मू ळ िकंमत १६३.०८ कोटी होती. परं तु, मे टो लाइन -२ बीवरील कामां मुळे उ ाणपुलाचा काही
भाग कमी कर ात आला आिण या उ ाणपुलाची सुधा रत िकंमत १०३.०८ कोटी पये आहे . २ जानेवारी २०१७
रोजी मे मस िस ले
इ ा
र िलिमटे ड यां ना २,जाने वारी २०१७ रोजी ३० मिह ा ा कालावधीसाठी
कायादे श दे ात आला.
या क ात खारफुटीसाठी वनिवभागाची परवानगी, झाडे तोड ास परवानगी, वाहतूक पोिलस िवभागाची
परवानगी, र ां वरील िविवध सेवा माग काढणे व ा पु ा काया त करणे, सावजिनक बां धकाम िवभाग व रा
उ ादन शु
िवभागाची कायालये थानां त रत करणे, मे टो लाइन -२ बीचे एका क लेआउट तयार
करणे. आिण या उ ाणपुला ा संरेखनात वारं वार होणा या बदलां मुळे कामा ा गतीवर प रणाम झाला आहे .
सवात मह ाचे णजे कोिवड -१९ (साथीचा रोग)मु ळे सव दे शभर सरकारने वेळोवेळी घातले ा िनबध,
लॉकडाऊन तसेच कामगारां ा थलां तरामुळे प रणाम झाला आहे . काम पूण कर ास असमथता या सव बाबींवर
मे सस िस े
इ ा
र िलिमटे ड यां नी मात केली आहे .
ानंतर सब-कं ाटदार मे सस आरपीएस
इ ा ोजे
ा. िल.यां ाकडून काम पूण कर ात आले आहे .

