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� ता"वत मे�ो रे$वे �क$पा�या�न	म�ाने प�यात "व"वध  तरांवर चचा& झडते आहे� ता"वत मे�ो रे$वे �क$पा�या�न	म�ाने प�यात "व"वध  तरांवर चचा& झडते आहे� ता"वत मे�ो रे$वे �क$पा�या�न	म�ाने प�यात "व"वध  तरांवर चचा& झडते आहे� ता"वत मे�ो रे$वे �क$पा�या�न	म�ाने प�यात "व"वध  तरांवर चचा& झडते आहेुु ुु . . . . 

या पा* व&या पा* व&या पा* व&या पा* व&भमीवर दबईतील मे�ो रे$वे �क$पाचा लेखाजोखा मांडताहेत दबईहन संद�प कडवेभमीवर दबईतील मे�ो रे$वे �क$पाचा लेखाजोखा मांडताहेत दबईहन संद�प कडवेभमीवर दबईतील मे�ो रे$वे �क$पाचा लेखाजोखा मांडताहेत दबईहन संद�प कडवेभमीवर दबईतील मे�ो रे$वे �क$पाचा लेखाजोखा मांडताहेत दबईहन संद�प कडवेू ु ुू ु ुू ु ुू ु ु ूू ूू . . . . 	शवाय	शवाय	शवाय	शवाय, , , , पणे पणे पणे पणे ुु ुु

मे�ो�या भ"व2याकडे पाह�याचा नवा अँगलह� 6यांनी सचवलायमे�ो�या भ"व2याकडे पाह�याचा नवा अँगलह� 6यांनी सचवलायमे�ो�या भ"व2याकडे पाह�याचा नवा अँगलह� 6यांनी सचवलायमे�ो�या भ"व2याकडे पाह�याचा नवा अँगलह� 6यांनी सचवलायुु ुु . . . . संद�प गेसंद�प गेसंद�प गेसंद�प गेल� दहा वष संय8 अरब ल� दहा वष संय8 अरब ल� दहा वष संय8 अरब ल� दहा वष संय8 अरब 99 99 ुु ुु

अ	मरातीम:ये ;यव थापन स$लागार =हणन काय&रत आहेतअ	मरातीम:ये ;यव थापन स$लागार =हणन काय&रत आहेतअ	मरातीम:ये ;यव थापन स$लागार =हणन काय&रत आहेतअ	मरातीम:ये ;यव थापन स$लागार =हणन काय&रत आहेतूू ूू . . . . दबई�या गे$या दशकभरातील आ>थ&क दबई�या गे$या दशकभरातील आ>थ&क दबई�या गे$या दशकभरातील आ>थ&क दबई�या गे$या दशकभरातील आ>थ&क ुु ुु

�गतीचे त ेस?@य साAीदार आहेत�गतीचे त ेस?@य साAीदार आहेत�गतीचे त ेस?@य साAीदार आहेत�गतीचे त ेस?@य साAीदार आहेत. . . . 6या�ंयाशी 6या�ंयाशी 6या�ंयाशी 6या�ंयाशी sandeepsandeepsandeepsandeep@@@@kadwekadwekadwekadwe....com com com com या ई मेलवर संपक&  साधता या ई मेलवर संपक&  साधता या ई मेलवर संपक&  साधता या ई मेलवर संपक&  साधता 

येईलयेईलयेईलयेईल....    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
((((दबईतील मे�ो रे$वेसाठPची रचनादबईतील मे�ो रे$वेसाठPची रचनादबईतील मे�ो रे$वेसाठPची रचनादबईतील मे�ो रे$वेसाठPची रचनाुु ुु )))) 

सासासासाव&ज�नक वाहतकQ�या संदभा&त पणे आRण दबईम:ये एकु ु ु  मह6वाचं सा=य होतं. दबईची ु

आजची लोकसंTया आहे १७ लाख आRण सन २०२० पयYत ती ५२.५ लाखापयYत पोहोचेल, 

अशी अपेAा आहे. पणे महानगराची लोकसंTया ु २००९ म:येच ५५ लाखांवर गेल� आहे. या 

�चंड पसरत असले$या दो\ह� महानगरांम:ये सव&साधारण नाग]रक साव&ज�नक 

वाहतकQु पेAा खासगी वाहतकQवर अ>धक "वसंबन राहतात आRण "व* वाु ू स ठेवतात...! हेच 

ते सा=य.  

 

दबई मे�ोची भ"व2याकड ेवाटचालदबई मे�ोची भ"व2याकड ेवाटचालदबई मे�ोची भ"व2याकड ेवाटचालदबई मे�ोची भ"व2याकड ेवाटचालुु ुु  

आता, हा भतकाळ बनतोयू ...ह� आजची व ति थतीु ...! साव&ज�नक वाहतक ;यव थेबbल ू



कमाल�चा cह बाळगणाdया दबईतील प]रि थती झपाeयाने बदल लागल�ु ू  आहे. अगद� 

शारजा ?कवा संय8 अरब अ	मराती�या इतर भागात अजन ि थती तशीच असल�ं ु ू , तर� 

इथे बदल नgकQच hदसतो आहे. दबई मे�ो या नावाने सi झालेला एकाि6मक साव&ज�नक ु ु
वाहतक �क$प या बदला�या कj k थानी आहेू . हा �क$प या महानगरा�या स:या�या 

आRण भ"व2यातील गरजा भाग"व�या�या l"mने अ6यंत मह6वाचा ठरतो आहे. खरेतर, 

दबई मे�ो हा काळा�या मागे राhहलेला �क$पु . दबई�या र 6यांवर�ल वाहतकQचा लnढा ु ु
पाहता, हा �क$प �नि* चतपणे उशीराच हाती घे�यात आला. माr, या �क$पाचा आराखडा 

भ"व2याचा आRण दबई�या वाु ढ6या "व ताराचा "वचार कiन बनवलेला आहे.  

 

पhहला टsपा काया&ि\वतपhहला टsपा काया&ि\वतपhहला टsपा काया&ि\वतपhहला टsपा काया&ि\वत; ; ; ; दसरा मागा&वरदसरा मागा&वरदसरा मागा&वरदसरा मागा&वरुु ुु  

गे$या पाच वषाYत दबई मे�ो �क$पावर अuजावधी vडरह=सु ॅ  ्(१ अuज vडरहम ॅ = १२५४ 

कोट� {पये) खच& झाले आहेत. र ते आRण वाहतक सं थेचे ू (आरट�ए) अ:यA आRण 

काय&कार� संचालक म�ार अल ्तायेर यांनी या �क$पावर खच& झाले$या रकमेचा नेमका 

आकडा अ|ाप जाह�र केलेला नाह�. �क$पाचा मळ खच& ु १८ हजार कोट� {पयांचा होता. 

२००५ म:ये �क$प सi झालाु . ९ सsटjबर २००९ रोजी पhहला टsपा (रेड लाईन) सi ु
झाला. दसरा टsपा ु (cीन लाईन) १० ऑg टोबर २०१० रोजी सi होईलु , अशी अपेAा आहे. 

आता �क$पाचा खच& दहा हजार कोट�ंनी वाढन ू २८ हजार कोट� झाला आहे. तथा"प, 

तर�ह� वेळेची मया&दा अ6यंत काटेकोरपणे पाळल� जात आहे. स:या दबईतील एकण ु ू
वाहतकQपैकQ साव&ज�नक वाहतक ;यव थेचा सहा टgके वाटा आहेु ू . साव&ज�नक वाहतक ू

सधारणांमळे ु ु २०२० पयYत हा वाटा ३० टg g यांपयYत जाईल आRण 6यापैकQ १७ टgके वाटा 

हा एकeया दबई मे�ोचा असेलु , असा "आरट�ए'चा अंदाज आहे.  

 

अथ&;यव थेवर सकारा6मक प]रणामअथ&;यव थेवर सकारा6मक प]रणामअथ&;यव थेवर सकारा6मक प]रणामअथ&;यव थेवर सकारा6मक प]रणाम 

दबई मे�ोने दबई�या एकण अथ&;यव थेवर मोठा सकारा6मक प]रणामु ु ू  केला आहे. मे�ो 

�क$पा�या बांधकामामळे अ	भयंतेु , "व"वध उ6पादक, सेवा, कंrाटदार, "आरट�ए'चे कम&चार� 

यांना सव&�थम रोजगार 	मळाला. ते �क$पाचे थेट लाभाथ� आहेत. दसरा लाभ बांधकाम ु

Aेrाला 	मळाला. दबई मे�ो�या कAेत न;या रhहवासी इमारती उ�या ु राह लाग$याू . 

मे�ोमळे दोनु -तीन ब�या मॉ$स ्ची cाहकसTंया वाढल�. अनेक भागातील वाहतक कnडी ू

मे�ोमळे कमी झाल� आहेु . प]रणामी काब&न उ6सज&न घटले. एकणच हा �क$प ू
पया&वरणपरक मानला गेलाू . मे�ो�या  थानकांना कॉप�रेट ऑ?फसची नावे दे�यासाठP 

	ललाव पकाु र�यात आला. 6यातन मो�या �माणावर �नधी उभा राhहलाू . 	शवाय, मे�ो�या 

जागेतील शॉ"पगं मॉ$स,् ;यापार� गाळे या माफ& तह� �नधी जम"व�यात आला.  

 

मे�ो आRण बस वाहतकQचा सम\वयमे�ो आRण बस वाहतकQचा सम\वयमे�ो आRण बस वाहतकQचा सम\वयमे�ो आRण बस वाहतकQचा सम\वयुुुु  



दबईचा चेहराु -मोहरा बदल पाहणार� ह� मे�ो �ेन ताशी शंभर ?कलोमीटर�या वेगाने धाव ू ू
शकत.े �6येकQ सरासर� द�ड ?कलोमीटरवर रे$वे थानक आहे. रेड लाईनवर�ल ५२.१ 

?कलोमीटरचे अतंर पण& कर�यास मे�ोला एक तास ू बारा 	म�नटे लागतात. या अंतरापैकQ 

४.७ ?कलोमीटरचे अंतर मे�ो ज	मनीखालन धावतेू . जगातल� कोण6याह�  वयंच	लत 

मे�ो�या तलनेत दबई मे�ो वेळ पाळ�यात कमाल�ची काय&Aम आहेु ु . तuबल ९९ टgके 

इतकQ काय&Aमता वेळे�या बाबतीत दबई मे�ोने दाख"वल� आहेु . सहा मhह\यात मे�ोने 

दररोज ८० हजार �वाशांची वाहतक केल� आहेू . मे�ोचा अ>धका>धक वापर होईल, तशी 

रोजची �वासी वाहतक ू १ लाख ४० हजारांपयYत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. "आरट�एन'ने 

मे�ो �वाशां�या सोयीसाठP यो�य 6या प�तीने साव&ज�नक बस वाहतकू , पा?कY ग, शॉ"पगं 

मॉ$स उभे केले आहेत. रेड लाईन मे�ोने �वास करणाdया �वाशां�या सोयीसाठP ४१ बस 

माग& आहेत. या मागाYवर ५१८ बसेस धावतात. मे�ो  थानकाबाहेiन दर पाच-दहा 

	म�नटांनी बस 	मळ शकतेू . मळातु , जलद वाहतकQसाठP दबईचे नागर�क फ8 दबई ु ु ु

मे�ोवरच अवलंबन आहेतू , असे नाह�. बस, टg सीॅ , वॉटर टg सीॅ  (समkातन येु ू -जा 

करणाdया बोट�), अ�ास ्(छोeया बोट�) अशी जलद वाहतकQची इतर साधनेह� दबईकरां�या ु ु
हाती आहेतच. इथल� बस थानके वातानक	लत आहेत आRण बस�वास अ6यंत सर�Aत ु ुु
मानला जातो. तर�ह� वाहतकQ�या सम या भ"व2यात उ�ु  भवनू नयेत, =हणन अबधाबी ू ू

आRण शारजाह� मे�ोसारखा �क$प राब"व�या�याlmीने आतापासनच तयार� कर�त आहेतू .  

 

आता काह� �शआता काह� �शआता काह� �शआता काह� �श ्््न्ननन............प�यासाठPप�यासाठPप�यासाठPप�यासाठPुु ुु  

कळीचे �शन्... अशा �क$पांचे आ>थ&क अथवा सामािजक अथवा आ>थ&क-सामािजक 

ताळेबंद कसा केला जातो? दबईला जे शg यु  आहे, ते पु�याला आहे का? अशा 

�क$पांसाठP �नधी कोण देते आRण �क$पाचा मोठा फायदा कणाला 	मळतोु ? फ8 

प�याचा "वचार केलाु , तर पणे मे�ो �क$प हा सामािजक पायाभत स"वधांचा "वकास ु ू ु
कर�यासाठP आहे कQ या काह� �व�ी या �क$पाकडे ृ "पैसा लट�याचे साधनु ' =हणन ू

पाहताहेत? �क$पासाठP आंतररा�ीय मानदंड वापरणार कQ  था�नक ?कवा आप$या ं

बाज�या परवठादारांचे Rखसे भरणारू ु ? आRण सग�यात मह6वाचा �* न =हणजे एकाि6मक 

वाहतक �क$प =हणन मे�ोकड ेआपण पाहात आहोत कQ एक फ\सी �क$प =हणन फ8 ू ू ूॅ

मे�ो रे$वे आणणार आहोत...? प�यासारTया शहरासाठP एकाि6मक वाहतक �क$प खप ु ू ू



पव�च ;हायला हवा होताू . हा �क$प दल&�Aतच राhहला आहेु . भ"व2यात अ>धक सAमपणे, 

सम\वयाने हा �क$प अंमलात येईल, याची काळजी आपण �यायला हवी.  

 
दबई मे�ोवर एक l"mAपेदबई मे�ोवर एक l"mAपेदबई मे�ोवर एक l"mAपेदबई मे�ोवर एक l"mAपेुु ुु :::: 

• एकण लाई\स दोनू ; रेड लाईन आRण cीन लाईन  

• एकण थांबे ू ४७; पैकQ ९ भ	मगत ू  

• रेड लाईनवर २९  थानके; पैकQ २४  थानके ज	मनीपासन उंचावर ू (ए	ल;हेटेड) , ४ 

भ	मगत आRण ू १ ज	मनीवर  

• cीन लाईनवर २०  थानके; पैकQ १२ उंचावर आRण ८ भ	मगत ू  

• भ	मगत  थानके ह� दबईतील सवा&>धक वद&ळी�या भागात ू ु  

• मे�ोम:ये एकण ू ८७ रे$वे (�े\स)्  

• एकण माग& ू ७५ ?कलोमीटरचा  

• "वनावाहक (ऑटोमेटेड) रे$वे;  वयंच	लत 	स�नल�णाल�  

• य�नयनु   gवेअर आRण ख	लद �बन वालेद येथे �6येकQ एक जंक्शन  
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• �6येक रे$वेला पाच डबे  

• �6येक डuयात ६४३ �वासी बस ?कवा उभे राह शकतातू ं ू .  

• १ डबा अ�तमह6वा�या ;य8QंसाठP  

• १ मhहला-बालकांसाठP  

• ३ डबे 	स$;हर g लाससाठP (सव&साधारण �वासी)  

• मे�ोम:ये आRण  थानकांम:ये �वाशां�या मदतीसाठP �	श�Aत वॉड&\स  

• डuयांची अंतग&त रचना �वाशांसाठP अ6यंत सोयीची  

• रे$वेम:ये सर�AततेसाठP खपसाdया योजना ु ू  

• g लोज ्स?क& ट ट�;ह�चाह� समावेश  

 


