
 

  
 

कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मुांबई मेट्र ो-३ मार्ग 

 

म ुं.मे.रे.कॉ तरे्फ "मराठी भाषा सुंवर्धन पुंर्रवडा" साजरा 

 

"कॉलनी" चे लेखक ससद्धार्ध पाररे् याुंची प्रम ख उपस्थर्ती 

 

मुांबई, २९ जानेवारी, २०२२ - म ुंबई मेट्र ो रेल कॉपोरेशनद्वारे (म ुं.मे.रे.कॉ)  मराठी भाषा सुंवर्धन पुंर्रवड्याचा 

साुंगता समारोप न कताच पार पडला. यावेळी "कॉलनी" चे लेखक ससद्धार्ध पाररे् याुंची प्रम ख उपस्थर्ती लाभली. 

श्री. पाररे् याुंनी आपल्या जीवनातील अन भव साुंसगतले आसि त्ाुंना त्ाुंचे आत्मचररत्र सलसिण्यास कशाम ळे 

प्रोत्सािन समळाले त्ाबद्दलिी चचाध केली. ‘कॉलनी’ िी एका अश्या व्यक्तीची कर्ा आिे जो वाुंदे्र येर्ील प्रससद्ध 

सासित् सिवास कॉलनी बाुंर्त असताना स रक्षा रक्षक म्हिून काम करिाऱ्या व्यक्तीचा म लगा िोता. ससद्धार्ध 

याुंना त्ाुंच्या असशसक्षत पालकाुंनी अभ्यासासाठी प्रवृत्त केले आसि मराठी सासित्ातील मिान व्यस्क्तमत्ाुंनी त्ाुंचे 

मागधदशधन केले. सामासजक अडर्ळ्ाुंच्या पलीकडे जाण्यासाठी सुंघषध करिाऱ्या व  लढिाऱ्या व्यक्तीची िी कर्ा 

आिे. कॉलनी, ससद्धार्ध पाररे् याुंच्या आत्मचररत्राला २००९ साली केशवराव कोठावळे प रस्कार समळाला िोता. 

 

“मराठी भाषा सुंवर्धन पुंर्रवाडा सनसमत्त आयोसजत करण्यात आलेल्या सवसवर् स्पर्ाांमधे्य मराठी आसि अमराठी 

भासषक कमधचायाांच्या उत्सािी सिभागाबद्दल मी कौत क करतो”, असे श्री एस.के. ग प्ता सुंचालक (प्रकल्प), 

म ुं.मे.रे.कॉ म्हिाले आसि सवजेत्ाुंचे असभनुंदन केले. 

 

याप्रसुंगी श्री.ए.ए.भट्, सुंचालक (प्रिाली), श्री.अबोर् खुंडेलवाल, सुंचालक (सवत्त),  श्री. आर. रमिा, कायधकारी 

सुंचालक (सनयोजन), श्री. राजीव (रोसलुंग स्टॉक), श्री. राजीव क मार (ससग्नल आसि टे्सलकॉम) आसि म ुं.मे.रे.कॉ.चे 

इतर वररष्ठ असर्कारी उपस्थर्त िोते. 

 

मराठी भाषा सुंवर्धन पुंर्रवडा सनसमत्त १४ ते २८ जानेवारी दरम्यान  मराठी सनबुंर् लेखन, काव्य स्पर्ाध, घोषवाक्य 

स्पर्ाध, प्रश्नमुंज षा, श ध्दलेखन, शब्दकोड आसि असभवाचन स्पर्ाध अशा सवसवर् स्पर्ाांचे आयोजन करण्यात आले 

िोते ज्यामधे्य केवळ म ुं.मे.रे.कॉ.च्या कमधचायाांनीच नवे्ह तर वररष्ठ असर्काऱ्याुंनी देखील उत्स्रू्फतध प्रसतसाद सदला. 

प रस्कार सवजेते – 

सनबुंर् लेखन – १) दयानुंद सचुंचोलीकर २) गिेश घ ले ३) नभा सशरोडकर ४) गौरी कासतधकेय 

घोषवाक्य स्पर्ाध  –  १) रेखा मासिरे २) नूपूर सचते्त ३) सागर खोलमकर ४) ज्योती नायर 

श ध्दलेखन – १) आर्फरीन शेख २) नीती तामसे ३) नभा सशरोडकर ४) प्रीता नायर 

शब्दकोड – १) गिेश पाट्ील २) स सप्रया मोरे ३) असिनी साळ ुं खे ४) नाजनीन शेख 

प्रश्नमुंज षा – १) योगेंद्र मोरे २) मयूर कदम ३) असमत जाुंभळे ४) अशधद नसीम 

असभवाचन स्पर्ाध  – १) र्फराि इरािी २) नभा सशरोडकर ३) योगेश गोताड 

काव्य स्पर्ाध  – १) नभा सशरोडकर २) र्फराि इरािी ३) सववेक भारुं बे (समाप्त) 

 

 

 

 

 



 

  
For further information please contact: -  

Vaidehi More/AGM (PR)                                            Niti Tamse/AM (PR) 

9028543087                                                              8369727364/9664215544                         

vaidehi.more@mmrcl.com                                         niti.tamse@mmrcl.com                           
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