
 

  
 

कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मुांबई मेट्रो-३ मार्ग 
 

मुां.मे.रे.कॉ. तरे्फ "मराठी भाषा सांवर्गन पांर्रवडा" साजरा 
मराठी बोला, मराठीतच शिका, मराठी भाषा टिकवा - अशभनेते सुशमत राघवन 

 

मुांबई, १ रे्फबु्रवारी, २०२३ - म ुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (म ुं.मे.रे.कॉ) व्दारे आयोजित "मराठी भाषा सुंवर्धन 
र्पुंर्रवड्याचा" समारोर्प सोहळा आि र्पार र्पडला. यावेळी अष्टरै्पलू कलाकार, अभभनेते स भमत राघवन याुंनी 
प्रम ख र्पाह णे म्हणून उर्पजथिती दशधवली. तसेच म ुं.मे.रे.कॉ.च्या व्यवथिार्पककय सुंचालक श्रीमती. अजववनी 
भभडे याुंच्यासह ववववर् ववभाग प्रम खाुंनी कायधक्रमात सहभाग नोंदवला. 
 

दरम्यान, "म ुंबईसारख्या मेट्रोर्पॉभलटटन शहरात इतर भाषाुंची सरभमसळ होत असताना आर्पल्या (मराठी) 
भाषेवर अततक्रमण होऊ नये. यासाठी मराठी भाषेच ेसुंवर्धन होणे आववयक आहे. म्हणून दरवषी आर्पण 
मराठी भाषा सुंवर्धन र्पुंर्वरडा सािरा करतो," असे व्यवथिार्पककय सुंचालक श्रीमती. अजववनी भभडे 
म्हणाल्या. 
 

तसेच अभभनेते स भमत राघवन याुंनी, "साटहत्य, सुंथकार, सुंथकृतीने र्परररू्पणध आर्पली ही भाषा सवाांना यायलाच 
हवी," असे साुंगत. "मराठी भाषा केवळ वाचण्यारू्परती मयाधटदत न राहता त्यात भशक्षण घेणे आववयक आहे. 
आर्पली मराठी भाषा ही घराघरात र्पोहोचली र्पाटहि,े" असे आवाहन उर्पजथिताुंना केले.   
 

यावेळी श्री. एस. के. ग प्ता, सुंचालक (प्रकल्र्प), श्री. ए. ए. भट, सुंचालक (प्रणाली), श्री. अबोर् खुंडेलवाल, 

सुंचालक (ववत्त),  श्री. आर. रमणा, कायधकारी सुंचालक (तनयोिन), श्री. रािीव (रोभलुंग थटॉक), श्री. रािीव 
क मार (भसग्नल आणण टेभलकॉम) आणण म ुं.मे.रे.कॉ.चे इतर वररष्ठ अधर्कारी व कमधचारी उर्पजथित होते. 
 

मराठी भाषा सुंवर्धन र्पुंर्रवडातनभमत्त आयोजित ववववर् थर्पर्ेत सहभागी झालेल्या वविेत्याुंना प्रम ख 
र्पाह ण्याुंच्या हथते बक्षीस ववतरण करण्यात आले. मराठी भाषा सुंवर्धन र्पुंर्रवडातनभमत्त १४ ते २८ 
िानेवारीदरम्यान शब्दकोडे, प्रवन मुंि षा, चारोळी, काव्य लेखन अशा ववववर् थर्पर्ाांच ेआयोिन करण्यात 
आले होते. यामध्ये म ुं.मे.रे.कॉ.च्या कमधचाऱयाुंसह वररष्ठ अधर्काऱयाुंनीही उत्थफ तध सहभाग नोंदवला.   
 

थर्पर्ेतील वविेत्याुंची नावे - 
 

शब्दकोडे - 
१) चारूहास िार्व, कायधकारी सुंचालक (थिार्पत्य)   
२) स रदास भोसले,  स रक्षा र्पयधवेक्षक   

३) सतनदेव काळोखे, स रक्षा रक्षक 

 
 
 
 

 



 

  
प्रवन मुंि षा - 
१) उमेश गवुंडे, उर्पमहाव्यवथिार्पक (लेखा)   
२) मय र कदम, कतनष्ठ अभभयुंता (ववद्य त)   
३) गौरी काततधकेय, उर्पलेखर्पाल 

 

चारोळी - 
१) अजववनी ब्राम्हण ेसहाय्यक (प्रशासन ववभाग)   
२) थवजप्नल ठोकळ, उर्प अभभयुंता   
३) सागर खोलमकर, कतनष्ठ सहाय्यक 

 

काव्य लेखन - 
१) योगेश गोताड, भशर्पाई (तनयोिन ववभाग)   
२) रुंिीत नायर, उर्प अभभयुंता (ववद्य त)   
३) रेखा माणझरे, कतनष्ठ सहाय्यक (र्प नवधसन व र्प नवधसाहत ववभाग)(समाप्त) 
 
 

 

For further information please contact: -  

 

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

9028543087                                                    8369727364                         

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