
 

मेट्रो - 3 स्टेशन परिसि नाविन्यपरू्ण ननयोजन स्परे्धत 

िचना ससंद अकॅडमी ठिली विजेता 

 

वपल्लई कॉलेज ऑफ आककटेक्चि यानंा दसुिा ति िचना ससंद अकॅडमी ऑफ आककटेक्चि (विनाअनदुाननत) यानंा 
तनृतय पिुस्काि 

 

मंुबई, 22 नोव्हेंबि, 2019 : मंुबई मेट्रो िेल कॉपोिेशन लल. (एमएमआिसीएल) आणर् ऑब्झव्हणि रिसचण फाउंडेशन 

(ओआिएफ) यांनी मटे्रो -3 स्टेशन परिसिाच्या नाविन्यपूर्ण ननयोजनासाठी घेतलेल्या स्पर्धेचा ननकाल आज घोवित 

किण्यात आला. यामध्ये िचना संसद अकॅडमी ऑफ आककण टेक्चि यांना प्रथम, वपल्लई कॉलेज ऑफ आककण टेक्चि 

यांना द्वितीय ति िचना ससंद अकॅडमी ऑफ आककण टेक्चि (विनाअनुदाननत) यांनी तनृतय क्रमांक पटकाविला. 
विजेत्या संघाना आज एमएमआिडी येथे आयोजजत कायणक्रमात सन्माननत किण्यात आले. या स्पर्धचेे विशेि 

आकिणर् म्हर्जे रिअल टाईम प्रोजेक्टच्या डडझायननगंमध्ये महाविद्यालयीन विद्यार्थयाांना सहभागी किण्याची ही 
पहहलीच िेळ होती. 

 

08 माचण 2019 िोजी मंुबई महानगिातील अलभयंता आणर् विद्यार्थयाांसाठी 2 टप्यात या स्पर्धेच ेआयोजन किण्यात 

आली होती. यामध्ये एकूर् 51 संघ सहभागी झाल.े प्रत्येक संघामध्ये 3 ते 5 सदस्याचंा समािेश होता. एमएमआिसी 
आणर् ओआिएफने प्रोजके्टला चांगल्या प्रकािे समजून घेण्यासाठी कायणशाळा, साईट जव्हजजट आणर् सहभागी 
संघासाठी ओरिएंटेशन सत्राच ेआयोजन किण्यात आल ेहोत.े एकूर् 16 संघांना ननिडून त्यातून अंनतम 8 संघांना 
विविर्ध प्रकािात पुिस्कृत किण्यात आल.े 

 

स्पर्धेचा ननकाल पुढील प्रमार्े - 

अ.क्र. विजेता क्रमांक/तपशील पुिस्कािाच ेस्िरूप महाविद्यालयाच/े नाि संघ सदस्य 

1. प्रथम –  60 हजाि रूपये िोख िचना संसद अकॅडमी ऑफ आककटेक्चि अनुश्री शेट्टी, पाथण बने, िषै्र्िी 
अय्यि, सुमीत गिळी, सुशांत ननखािे 

  



 

2. द्वितीय –  40 हजाि रुपये िोख वपल्लई कॉलजे ऑफ आककटेक्चि शे्रया िाठोड, स्नेहल चौर्धिी, शे्रया मोहन, 

समीि हिहिे 

 

3. ततृीय -  30 हजाि रुपये िोख िचना संसद अकॅडमी ऑफ आककटेक्चि (विनाअनुदाननत) अमेय कोडलकि, मानस 

केळुसकि, सुचेतन सोनिर् े

 

4. लक्षर्ीय तपशील  - 10 हजाि रूपये िोख लोकमान्य हटळक इन्स्टीट्युट ॲन्ड डडझाईन स्टडीज लसमिन ठाकूि, 

लमशेल िास, तन्िी लशदें 

   

5. सादिीकिर् गुर्ित्ता  - 10 हजाि रूपये िोख भािती विद्यापीठ ईशानी प्रर्धान, सागि ननपुते, अलख लसगं, तजेस 

िैद्य 

 

6. परिितणनीय संकल्पना  - 10 हजाि रूपये िोख वपल्लई कॉलेज ऑफ आककण टेक्चि पूिाण गािडे, प्रर्ाली शाह, पीयुि 

मंडल  

 

7. पादचािी आणर् मोटाि विहीन िाहतूक प्रार्धान्य  - 10 हजाि रूपये िोख वपल्लई एचओसी कॉलेज ऑफ आककण टेक्चि 

मोहहत श्रीिास्ति, अननरुद्र्ध कामिकि, जोएल डॅननयल 

 

8. विशेि गती शे्रर्ी - 10 हजाि रूपये िोख सीटीईएस कॉलेज ऑफ आककण टेक्चि सेमनतका मौयण 

स्पर्धेक ननिड मंडळामध्ये एमएमआिसीएलचे कायणकािी संचालक ननयोजन, श्री. आि. िमना, ओआिएफ आणर् 

चेअिमन िेल्िे बोडणचे सचंालक श्री. वििके सहाय, प्रख्यात आककण टेक्ट श्री. ितन बाटलीबोई, अणखल भाितीय ससं्था 
स्थाननक स्ििाज्य संस्थेच्या ििीष्ठ शहि ननयोजक प्राची मचांट, डब्ल्यूआिआय िॉस सेंटिच्या प्रमुख श्रीमती िाजीस 

मॅर्थयू, अशा विविर्ध प्रभागातील तज्ञ समाविष्ट होत.े 

 



 

एमएमआिसीएलच्या व्यिस्थापकीय संचालक अजविनी लभडे याप्रसंगी बोलताना म्हर्ाल्या, एमएमआिसीएल 

नेहमीच नाविन्यपूर्ण कल्पना आणर् निीन संकल्पना िाबविण्यात अग्रेसि असते. यामुळे भविष्यातील पायाभूत 

सुविर्धांच्या डडझाइन नािारुपात येताना अविविसनीय प्रनतभेचे र्धनी असलेले तरुर् आमच्याबिोबि कायण किेल. ही 
स्पर्धाण यशस्िी किण्यासाठी श्रीमती अजविनी लभडे यांनी यािळेी ओआिएफचे आभाि व्यक्त केले. 


