गुड यूज! महारा ातील सवात मो ा बोग ाचं
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महारा ातील सवात मो ा बोग ाचं काम जवळपास पूण वास आलं आहे. इगतपुरी आ ण
कसारा यांना जोडणारा आ ण समृ महामागाचा एक भाग असलेला महारा ातील सवात
लांब बोगदा जवळपास तयार झाला आहे. लांबी या बाबतीत हा भारतातील चौ या मांकाचा
सवात लांब बोगदा आहे आ ण १८ मीटर ं द चा असून तो सवात ं द बोग ांपैक एक आहे.
मुंबई ते नागपूर या ७०१ कलोमीटर लांबी या समृ द महामागावर इगतपुरी ते कसारादर यान
७.७८ कलोमीटर लांबीचा महारा ातील सवात मोठा बोगदा आहे.
एन ा चर कं
शन कंपनी अफकॉन इ ा चस ल मटे ड कंपनी हा बोगदा बांधत
आहे. हा बोगदा आंतररा ीय दजाचा असेल, असा कंपनीचा दावा आहे. वाशां या
सुर ततेसाठ हा बोगदा अनेक सु वधांनी सुस ज कर यात आला आहे, अशी मा हती
महारा र ते वकास महामंडाळाने क पावर नेमले या ट मचे मुख मा जत इ ान यांनी
दली. इगतपुरी वभागातील १३ कमी र याचे बांधकाम अफकॉन कंपनी २७४५ कोट चा
खचात करत आहे. यात बोग ाचा समावेश आहे.
दोन बोग ांना जोड यासाठ २६ ॉस पॅसेज आहेत, जे कोण याही आप कालीन प र थतीत
वापरले जाऊ शकतात. हवे या यो य प रसंचरणासाठ आ ही येक बोग ात ५४ मोठे पंखे
बसवले आहेत. अन धकृत वेश आ ण सुर स
े ाठ साठ बोग ाजवळ ल भाग हा मो ा भती

आ ण काटे री तारांनी वेढलेला आहे, अशी मा हती इ ान यांनी दली. १०० ते १२०
इत या वेगाने वाहने बो ातून जाऊ शकतात.

ततास

इगतपुरी येथील बांधकाम क पातील सवात कठ ण भागांपैक एक हा बोगदा होता. कारण
बोगदा ड गर रांगेतून कापायचा होता, अशी मा हती रा य र ते वकास महामंडळा या सू ांनी
दली. या बोग ासाठ अडीच हजार कुशल, अकुशल कामगार आ ण कमचारी गे या तीन
वषा न अ धक काळापासून काम करत आहेत. डा ा बाजूचा बोगदा हा ७.७८ कमी लांबीचा
तर उज ा बाजूचा बोगदा ७.७४ कमी लांबीचा आहे.
संपूण बोग ाला अ नसुर ा णाली दली जात आहे. भती आ ण बोग ाचा वरचा भाग एका
सू म पदाथाने लेप केला जात आहे. यामुळे सुमारे दोन तास खडक वतळणे टाळता येईल.
तसेच बोग ाम ये वॉटर म ट स टम असेल जी आग लाग यास स य केली जाईल.
बोग ा या आत सेलफोन काम क शकतील, याची खा ी कर यासाठ ही तरतूद केली जात
आहे, असे इ ान हणाले.
बोग ामुळे घाट प रसरातील वासाचा वेळ ल णीयरी या कमी होईल. वाहनधारकांना स या
येथे घाटाचा भाग ओलांड यासाठ अधा तास लागतो. वाहतूक क डी नसेल आ ण १५ पे ा
जा त हेअर पन सारखी वळणे पार करावी लागणार नाहीत. एकदा बोगदा काया वत
झा यानंतर वासाचा वेळ ७-८ म नटांवर येईल. हा बोगदा दोन भागात वभागलेला आहे.
येकाला तीन लेन आहेत. नागपूर आ ण मुंबईकडे ये-जा कर यासाठ वाहतुक साठ याचा
उपयोग होणार आहे.
मुंबई ते नागपूर समृ महामाग हा ७०२ कलोमीटरचा आहे. रा यातील मुख दहा ज हे व
इतर १४ ज ांमधून समृ महामाग जाणार आहे. स टबर २०१९ म ये ना शकमधील
समृ महामागा या कामाला सु वात झाली.

