
  

 

कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मेट्र ो-३ मार्ग 

मुां.मे.रे.कॉ. द्वारे हहांदी पखवाडा आहि दक्षता जनजारृ्ती सप्ताह साजरा 
 

मुांबई, १२ नोव्हेंबर, २०२१ – मुांबई मेट्र ो रेल कॉपोरेशन (मुां.मे.रे.कॉ.) ने अलीकडेच हहांदी पखवाडा आहि दक्षता 

जनजारृ्ती सप्ताह साजरा केला. भारतीय सांसृ्कती, परांपरा आहि मूले्य जपण्यात हहांदीने प्राथहमक भूहमका बजावली 

आहे. हहांदी भाषेच्या सांवर्गनासाठी मुां.मे.रे.कॉ.ने हवहवर् स्पर्ाांचेही आयोजन केले होते. दक्षता जार्रुकता सप्ताह पाळिे 

हे सवग कमगचारी, भार्र्ारक, इत्यादी ांना एकत्र आिण्यासाठी वापरले जािारे एक सार्न आहे. त्याने भ्रष्टाचार 

रोखण्यासाठी आहि त्याहवरुद्ध लढा देण्यासाठी एकहत्रत सहभार्ी होऊन भ्रष्टाचारामुळे हनमागि होिाऱ्या र्ोक्ाांचे 

अस्तित्व आहि कारिे  याबाबत जनजारृ्तीही होते. 

 

''मुां.मे.रे.कॉ.मधे्य हहांदी पखवाडा साजरा करण्यासाठी कमगचाऱ्याांच्या उत्साही सहभार्ाबद्दल मी कौतुक करतो. दैनांहदन 

व्यवहारात हहांदीच्या वापराला चालना देण्याचा हा प्रयत्न होता. आम्ही मुां.मे.रे.कॉ.मधे्य न्याय्य, व्यवसाहयक पद्धती ांना 

प्रोत्साहन देिे आहि प्रामाहिकपिा आहि सचोट्ीची सांसृ्कती वाढविे देखील सुहनहित करतो”, असे मुां.मे.रे.कॉ.चे 

व्यवस्थापकीय सांचालक श्री. रिहजत हसांह देओल म्हिाले. 

 

हहांदी सप्ताहादरम्यान मुां.मे.रे.कॉ.च्या सवग कमगचाऱ्याांसाठी प्रश्नमांजुषा,वैयस्तिक भाषा योर्दान, हवभार्ीय योर्दान, 

अनुवाद आहि घोषवाक् लेखन अशा हवहवर् स्पर्ाग घेण्यात आल्या. 

 

मुां.मे.रे.कॉ.च्या अहर्काऱ् याांनी कामाच्या हठकािी कामकाजाच्या सवग पैलूांमधे्य पारदशगकता आहि सुशासन राखण्याच्या 

उदे्दशाने सचोट्ीने आचारसांहहतेचे पालन करण्याचे वचन हदले. दक्षता जार्रूकता सप्ताह २०२१ च्या स्मरिाथग 

मुां.मे.रे.कॉ.च्या सवग कमगचाऱ्याांसाठी प्रश्नमांजुषा स्पर्ागही आयोहजत करण्यात आली होती. 

 

सवग हवजेत्याांना श्री.ए.ए.भट्ट, सांचालक (प्रिाली) याांच्या हिे पाररतोहषक देण्यात आले. या स्परे्तील हवजेत्याांची यादी 

खालील प्रमािे आहे – 

 

प्रश्नमांजुषा स्पर्ाग: 

प्रथम पाररतोहषक हवजेते: महेश कुमार डाांरे् व श्री. र्ौरी काहतगकेय 

हद्वतीय पाररतोहषक हवजेते: श्री. नीलेश भोईर व श्री. कुशल नेहते 

तृतीय पाररतोहषक हवजेते: श्री हवहपन कुमार व श्री अशगद नसीम 

साांत्वन पाररतोहषक हवजेते: श्री. सांजीव जैन व कु. अलका खनका 
 

  

 

 

 

 

 

 

वैयस्तिक भाषा योर्दान: 

प्रथम पाररतोहषक हवजेते: श्री रुके्मश मीना 

हद्वतीय पाररतोहषक हवजेते: कु. प्रीता नायर. 

तृतीय पाररतोहषक हवजेते: श्री दीपक सोनाविे 

साांत्वन पाररतोहषक हवजेते: श्री. हनलेश भोईर 

 



  

हवभार्ीय भाषा योर्दान – 

प्रथम पाररतोहषक हवजेते: हवत्त आहि लेखा हवभार्, मुां.मे.रे.कॉ. 

 

अनुवाद स्पर्ाग: 

प्रथम पाररतोहषक हवजेते: श्री. दीपक सोनाविे 

हद्वतीय पाररतोहषक हवजेते:  श्री. रोहहत सांर्ारे 

तृतीय पाररतोहषक हवजेते: श्री. र्िेश र्व्हािे 

साांत्वन पाररतोहषक हवजेते: श्री. सांदेश कदम व श्री. आहदत्य र्ाडेकर 
 

घोष वाक् लेखन: 

प्रथम पाररतोहषक हवजेते: श्री. अशगद नसीम 

हद्वतीय पाररतोहषक हवजेते: श्री. सांजीव जैन 

तृतीय पाररतोहषक हवजेते: श्री सांदेश कदम 

साांत्वन पाररतोहषक हवजेते: कु. अलका खनका 
 
 

 

For further information please contact: - 

 

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