
 

  
 

कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मुांबई मेट्रो-३ मार्ग 
 

म ुं.मे.रे.कॉ. ला टी.ए.आय. टनेललुंग अँड अुंडरग्राउुंड स्पेस अवॉर्ड्स २०२२ द्वारे "एन्व्हायरॉनमेंट इननलिएटट्ह 

ऑफ द ईयर" प रस्कार लमळाला 
 

म ुंबई, २८ जून, २०२२ - टी.ए.आय. टनेललुंग अँड अुंडरग्राउुं ड स्पेस अवॉर्ड्स २०२२ समारुंभात म ुंबई मेट्रो रेल 

कॉपोरेिन (म ुं.मे.रे.कॉ.) ला “एन्व्हायरॉनमेंट इननलिएटट्ह ऑफ द ईयर" प रस्कार प्राप्त झाला. प रस्कार डॉ. 
मुंग ूलसुंग, अध्यक्ष ट. ए. आय, श्री. स रेि िमा्, वररष्ठ उपाध्यक्ष, श्री. आर. के. खली, ट. ए. आय., श्री. 
ए. के. टदनकर, सचिव ट. ए. आय, द्वारे प्रदान करण्यात आला आणि श्री.एस.के. ग प्ता, सुंिालक (प्रिाली), 
श्री. सी.एम जाधव, कायक्ारी सुंिालक (स्थापत्य) याुंनी म ुं.मे.रे.कॉ. च्या वतीन ेप रस्कारािा स्वीकार केला. 
 

"हाती घेतलेल्या प ढाकाराुंिुं जे्हा कौत क केलुं जातुं ते्हा ते नेहमीि स्फूनतद्ायक असतुं. क लाबा-वाुंदे्र-सीप्झ 

मेट्रो-३ माग ्हा एम.आर.टी.एस. प्रकल्प आहे. वाहनाुंमधनू जािारे प्रवासी मेट्रोकडे वळल्याम ळे हररतगहृ वायू 

उत्सजन् कमी होईल. मेट्रो प्रकल्पाुंम ळे रस्त्याुंवरील वाहतूक कोंडी आिखी कमी करिुं आणि अिा प्रकारे 
रस्त्यावरील वाहनाुंद्वारे उत्सर्जत् होिाऱ्या वायू प्रदषूक वायूुंम ळे होिारुं वायू प्रदषूि कमी करिुं, िहरािुं 
पया्वरि स धार, प्रदषूि कमी करिे, कनेर्टटर््हटी आणि दळिवळि स धारिुं हे या प्रकल्पािुं उद्टदष्ट आहे, 

असे महानगर आय टत, एम.एम.आर.डी.ए आणि ्यवस्थापकीय सुंिालक, म ुं.मे.रे.कॉ. श्री.एस.्ही.आर. 
श्रीननवास याुंनी साुंचगतलुं. 
 

आय.टी.ए. टनेललुंग आणि अुंडरग्राउुं ड स्पेस अवॉर्ड्सिी ही ८वी आवतृ्ती आहे. टनलेलुंग एलिया’ २०२२ ही 
आुंतरराष्ट्रीय टनेललुंग आणि अुंडरग्राउुं ड स्पेस असोलसएिन (ITA) च्या नेततृ्वाखाली टनेललुंग असोलसएिन 

ऑफ इुंडडया (TAI) आणि CBIP द्वारे आयोर्जत द्वववावषक् आुंतरराष्ट्रीय पररषद आहे.  २०१५ पासून, ITA 

टनेललुंग अँड अुंडरग्राउुं ड स्पसे अवॉर्ड्स हे भ यार आणि भूलमगत बाुंधकामातील सवात् अद्ववतीय नवकल्पना 
आणि उत्कृष्ट प्रकल्पाुंना प रस्कार देत आहेत. 

 

यावेळी सुंिालक (प्रकल्प), श्री.एस.के. ग प्ता, श्री. सी.एम जाधव, कायक्ारी सुंिालक (स्थापत्य), श्री. स यि 
त्रिवेदी, महा्यवस्थापक (स्थापत्य), श्री. अजय फ लमाळी, वररष्ठ उप महा्यवस्थापक (पयाव्रि) म ुं.मे.रे.कॉ. 
आणि इतर वररष्ठ अचधकारी उपर्स्थत होते. (समाप्त) 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

For further information please contact: -  

Afreen Shaikh                                                             Niti Tamse/AM (PR) 

8655533926                                                            8369727364/9664215544                         

afreen.shaikh@mmrcl.com                                       niti.tamse@mmrcl.com                           
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