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 ता"वत मेो रे $वे क$पायान म ाने पयात
"व"वध
ु

तरांवर चचा& झडते आहे .

या पा*व&भमीवर
भूमीवर दबईतील
मेो रे $वे क$पाचा ले खाजोखा मांडताहे त दबईहन
शवाय, पणे
ु
ु
ु
ू संदप कडवे. शवाय,
मेोया भ"व2याकडे पाहयाचा नवा अँगलह 6यांनी सचवलाय
. संदप गेल
ल दहा वष9 संयु8 अरब
ु
अ मरातीम:ये ;यव थापन स$लागार =हणन
गे$या दशकभरातील आ>थ&क
ू काय&रत आहे त. दबईया
ु
गतीचे ते स?@य साAीदार आहे त. 6यांयाशी sandeep@
sandeep@kadwe.
kadwe.com या ई मेलवर संपक& साधता
येईल.
ल.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(दबईतील
मेो रे $वेसाठPची रचना)
ु

साव&जनक वाहतकQया
संदभा&त पणे
एक मह6वाचं सा=य होतं. दबईची
ु
ु आRण दबईम:ये
ु
ु
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&जनक
वाहतकQ
अ>धक "वसंबन
ु पेAा खासगी वाहतकQवर
ु
ू राहतात आRण "व*वास ठे वतात...! हे च
ते सा=य.
दबई
मेोची भ"व2याकडे वाटचाल
ु
आता, हा भतकाळ
बनतोय...ह आजची व तिु थती...! साव&जनक वाहतक
ू
ू ;यव थेबbल

कमालचा cह बाळगणाdया दबईतील
प]रि थती झपाeयाने बदलू लागल आहे . अगद
ु
ं
शारजा ?कवा
संयु8 अरब अ मरातीया इतर भागात अजन
ू ि थती तशीच असल, तर
इथे बदल नgकQच hदसतो आहे . दबई
मेो या नावाने सi
ु
ु झालेला एकाि6मक साव&जनक
वाहतक
ू क$प या बदलाया कjk थानी आहे . हा क$प या महानगराया स:याया
आRण भ"व2यातील गरजा भाग"वयाया l"mने अ6यंत मह6वाचा ठरतो आहे . खरे तर,
दबई
मेो हा काळाया मागे राhहलेला क$प. दबईया
र 6यांवरल वाहतकQचा
लnढा
ु
ु
ु
पाहता, हा क$प नि*चतपणे उशीराच हाती घेयात आला. माr, या क$पाचा आराखडा
भ"व2याचा आRण दबईया
वाढ6या "व ताराचा "वचार कiन बनवलेला आहे .
ु
पhहला टsपा काया&ि\वत;
मागा&वर
\वत; दसरा
ु
गे$या पाच वषाYत दबई
मेो क$पावर अuजावधी vडरह=स
ॅ ् (१ अuज vडरहम
ॅ = १२५४
ु
कोट {पये ) खच& झाले आहे त. र ते आRण वाहतक
ू सं थेचे (आरटए) अ:यA आRण
काय&कार संचालक म ार अल ् तायेर यांनी या क$पावर खच& झाले$या रकमेचा नेमका
आकडा अ|ाप जाहर केलेला नाह. क$पाचा मळ
ु खच& १८ हजार कोट {पयांचा होता.
२००५ म:ये क$प सi
ु झाला. ९ सsटj बर २००९ रोजी पhहला टsपा (रे ड लाईन) सi
ु
झाला. दसरा
टsपा (cीन लाईन) १० ऑgटोबर २०१० रोजी सi
ु
ु होईल, अशी अपेAा आहे .
आता क$पाचा खच& दहा हजार कोटंनी वाढन
ू २८ हजार कोट झाला आहे . तथा"प,
तरह वेळेची मया&दा अ6यंत काटे कोरपणे पाळल जात आहे . स:या दबईतील
एकण
ु
ू
वाहतकQपै
कQ साव&जनक वाहतक
ु
ू ;यव थेचा सहा टgके वाटा आहे. साव&जनक वाहतक
ू
सधारणां
मळे
ु
ु २०२० पयYत हा वाटा ३० टggयांपयYत जाईल आRण 6यापैकQ १७ टgके वाटा
हा एकeया दबई
मेोचा असेल, असा "आरटए'चा अंदाज आहे .
ु
अथ&;यव थेवर सकारा6मक प]रणाम
दबई
मेोने दबईया
एकण
अथ&;यव थेवर मोठा सकारा6मक प]रणाम केला आहे . मेो
ु
ु
ू
क$पाया बांधकामामळे
ु अ भयंते, "व"वध उ6पादक, सेवा, कंrाटदार, "आरटए'चे कम&चार
यांना सव&थम रोजगार मळाला. ते क$पाचे थेट लाभाथ आहे त. दसरा
लाभ बांधकाम
ु
Aेrाला मळाला. दबई
मेोया कAेत न;या रhहवासी इमारती उया राहू लाग$या.
ु
मेोमळे
् cाहकसंTया वाढल. अनेक भागातील वाहतक
ु दोन-तीन ब या मॉ$सची
ू कnडी
मेोमळे
हा क$प
ु कमी झाल आहे . प]रणामी काब&न उ6सज&न घटले. एकणच
ू
पया&वरणपरक
मानला गेला. मेोया
ू

थानकांना कॉपरे ट ऑ?फसची नावे दे यासाठP

ललाव पका
ु रयात आला. 6यातन
ू मोया माणावर नधी उभा राhहला. शवाय, मेोया
जागेतील शॉ"पंग मॉ$स ्, ;यापार गाळे या माफ&तह नधी जम"वयात आला.
मेो आRण बस वाहतकQचा
सम\वय
ु

दबईचा
चेहरा-मोहरा बदलू पाहणार ह मेो े न ताशी शंभर ?कलोमीटरया वेगाने धावू
ु
शकते. 6येकQ सरासर दड ?कलोमीटरवर रे $वे थानक आहे . रे ड लाईनवरल ५२.१
?कलोमीटरचे अंतर पण&
ू करयास मेोला एक तास बारा मनटे लागतात. या अंतरापैकQ
४.७ ?कलोमीटरचे अंतर मेो ज मनीखालन
ू धावते. जगातल कोण6याह

वयंच लत

मेोया तलने
मेो वेळ पाळयात कमालची काय&Aम आहे . तuबल ९९ टgके
ु त दबई
ु
इतकQ काय&Aमता वेळेया बाबतीत दबई
मेोने दाख"वल आहे . सहा मhह\यात मेोने
ु
दररोज ८० हजार वाशांची वाहतक
ू केल आहे . मेोचा अ>धका>धक वापर होईल, तशी
रोजची वासी वाहतक
ू १ लाख ४० हजारांपयYत पोहोचेल, असा अंदाज आहे . "आरटएन'ने
मेो वाशांया सोयीसाठP योय 6या पतीने साव&जनक बस वाहतक
ू , पा?कYग, शॉ"पंग
मॉ$स उभे केले आहे त. रे ड लाईन मेोने वास करणाdया वाशांया सोयीसाठP ४१ बस
माग& आहे त. या मागाYवर ५१८ बसेस धावतात. मेो

थानकाबाहे iन दर पाच-दहा

मनटांनी बस मळू शकते. मळात
, जलद वाहतकQसाठP
दबईचे
नागरक फ8 दबई
ु
ु
ु
ु
मेोवरच अवलंबून आहे त, असे नाह. बस, टg
ॅ सी, वॉटर टg
ॅ सी (समkातन
ु ू ये -जा
करणाdया बोट), अास ् (छोeया बोट) अशी जलद वाहतकQची
इतर साधनेह दबईकरां
या
ु
ु
हाती आहे तच. इथल बस थानके वातानक
ु ु लत आहे त आRण बसवास अ6यंत सरAत
ु
मानला जातो. तरह वाहतकQया
सम या भ"व2यात उभवन
ु
ू नयेत, =हणन
ू अबधाबी
ू
आRण शारजाह मेोसारखा क$प राब"वयायाlmीने आतापासनच
तयार करत आहे त.
ू
आता काह शन
...पयासाठP
् ...पयासाठP
ु
कळीचे श ्न... अशा क$पांचे आ>थ&क अथवा सामािजक अथवा आ>थ&क-सामािजक
ताळे बंद कसा केला जातो? दबईला
जे शgय आहे , ते पुयाला आहे का? अशा
ु
क$पांसाठP नधी कोण दे ते आRण क$पाचा मोठा फायदा कणाला
मळतो? फ8
ु
पयाचा
"वचार केला, तर पणे
चा "वकास
ु
ु मेो क$प हा सामािजक पायाभत
ू स"वधां
ु
करयासाठP आहे कQ या काह वृ ी या क$पाकडे "पैसा लटयाचे
साधन' =हणन
ु
ू
पाहताहे त? क$पासाठP आंतरराीय मानदं ड वापरणार कQ

ं
थानक ?कवा
आप$या

बाजया
परवठादारां
चे Rखसे भरणार? आRण सगयात मह6वाचा *न =हणजे एकाि6मक
ू
ु
वाहतक
क$प =हणन
ॅ
ू क$प =हणन
ू मेोकडे आपण पाहात आहोत कQ एक फ\सी
ू फ8
मेो रे $वे आणणार आहोत...? पयासारTया
शहरासाठP एकाि6मक वाहतक
ु
ू क$प खप
ू

पवच
;हायला हवा होता. हा क$प दल&
ू
ु Aतच राhहला आहे . भ"व2यात अ>धक सAमपणे,
सम\वयाने हा क$प अंमलात येईल, याची काळजी आपण यायला हवी.

दबई
मेोवर एक l"mAेप:
ु
•

एकण
लाई\स दोन; रे ड लाईन आRण cीन लाईन
ू

•

एकण
थांबे ४७; पैकQ ९ भू मगत
ू

•

रे ड लाईनवर २९

थानके; पैकQ २४

थानके ज मनीपासन
ू उं चावर (ए ल;हे टेड) , ४

भू मगत आRण १ ज मनीवर
•

cीन लाईनवर २०

थानके; पैकQ १२ उं चावर आRण ८ भू मगत

•

भू मगत

•

मेोम:ये एकण
८७ रे $वे (े \स ्)
ू

•

एकण
माग& ७५ ?कलोमीटरचा
ू

•

"वनावाहक (ऑटोमेटेड) रे $वे;

•

यनयन
ु

थानके ह दबईतील
सवा&>धक वद& ळीया भागात
ु

वयंच लत सनलणाल

gवेअर आRण ख लद बन वालेद येथे 6ये कQ एक जंक्शन

जमीनीपासन
ू उं चावरल (ए ल;हे टेड)

थानके ह र 6यावरल वाहतकQला
"व क ळत करत
ु

नाहत.
अशीच या
नाहत. उलटपAी या वाहतकQला
परक
ु
ु
वाशांची
सोय
होते कशी...?
कशी...?

थानकांची रचना आहे .

•

6येक रे $वेला पाच डबे

•

ं
6येक डuयात ६४३ वासी बसू ?कवा
उभे राहू शकतात.
१ डबा अतमह6वाया ;य8QंसाठP

•

१ मhहला-बालकांसाठP

•

३ डबे स$;हर gलाससाठP (सव&साधारण वासी)

•

मेोम:ये आRण

•

डuयांची अंतग&त रचना वाशांसाठP अ6यंत सोयीची

•

रे $वेम:ये सरAतते
साठP खपसाdया
योजना
ु
ू

•

gलोज ् स?क&ट ट;हचाह समावेश

•

थानकांम:ये वाशांया मदतीसाठP  शAत वॉड&\स

