
  

 

कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मेट्रो-३ मार्ग 

मुां.मे.रे.कॉ तरे्फ आयोजित मराठी भाषा सांवर्गन पांढरवड्याचा समारोप 

मराठी भाषलेा मरण नाही - प्रससद्र् कलाकार श्री. सभुाष अवचट 

मुांबई, २९ िानेवारी, २०२१:- मुांबई मेट्रो रेल कॉपोरेशनद्वारे (मुां.मे.रे.कॉ) आयोजित मराठी भाषा सांवर्गन 
पांढरवड्याचा समारोप नुकताच पार पडला. यावेळी िर्प्रससद्र् चचत्रकार व ज्येष्ठ साहहजययक, कवी व 
नट  श्री. सुभाष अवचट याांची प्रमुख उपजथिती लाभली.  

यावेळी बोलताना ते म्हणाल े, "मराठीतील कला, सांथकृती आणण साहहयय अतुलनीय आहे आणण कोणालाही 
आि ककां वा भववष्यात ततच्या अजथतयवाची चचांता करण्याची र्रि नाही. इांग्रिी भाषचेी भीती ही िर्ात 
सवगत्र आहे कारण ही व्यापारी भाषा आहे. मात्र ततचे कौतुक इतर भाषाांप्रमाणे नाही. िो पयतं सांथकृती 
आहे तो पयतं मराठी भाषेला मरण नाही. प्रययेकाने थवतःतील न्यूनर्ांड बािूला सारत भरपूर वाचन करावे, 

दिेदार नाटक व चचत्रपट पहावेत.आपली भाषा िपववण ेही आपली वैयजततक िबाबदारी आहे", असेही श्री. 
अवचट म्हणाले. 

मराठी भाषा सांवर्गन पांढरवडा तनसमत्त आयोजित करण्यात आलेल्या ववववर् थपर्ामंध्ये  मराठी व अमराठी 
भावषक कमगचा-याांच्या नोंदववलेल्या उयथरू्फतग प्रततसादासाठी व्यवथिापकीय सांचालक (मुां.मे.रे.कॉ), श्री. 
रणिीत ससांह देओल याांनी कमगचा-याांचे कौतुक केले व वविेययाांचे असभनांदन केले. यावेळी सांचालक 
(प्रणाली) श्री. ए.ए. भट्ट याांनी आपले मनोर्त व्यतत केले. 

यावेळी सांचालक (प्रकल्प) श्री. एस.के. रु्प्ता, सांचालक (ववत्त) श्री. अबोर् खांडेलवाल, कायगकारी सांचालक 
(तनयोिन) श्री. आर. रमणा, कायगकारी सांचालक (रोसलांर् थटॉक) श्री. रािीव आणण कायगकारी सांचालक 
(ससग्नल अँड टेसलकॉम) श्री. रािीव कुमार आणण मुां.मे.रे.कॉचे अन्य वररष्ठ अचर्कारी उपजथित होते. 

पुरथकार वविेते - 
तनबांर् लेखन - १) सूरदास भोसले २) मयूर कदम ३) ज्योतत नायर 

असभवाचन - १) मयूर कदम २) ज्योतत नायर ३) नीतत तामसे 

घोषवातय - १) नभा सशरोडकर २) ज्योतत नायर ३) सार्र सलपणे ४) उमेश पेठे 

कववता लेखन - १) नभा सशरोडकर २) ज्योतत नायर ३) कुशल नेहेते ४) रूपेश वानखेडे 

प्रश्न मांिूषा - १) प्रशाांत सशांदे २) रूपेश वानखेडे ३) भारत काांबळे ४) महेश कुमार डाांरे् 

 
For further information please contact: - 

 

Vaidehi More                                                                  Niti Tamse                                            
9028543087                                               8369727364/9664215544                                                                                                 
vaidehi.more@mmrcl.com                                                         niti.tamse@mmrcl.com 
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