
 
परदेशातील भारतीय राजदूत आणि उच्च्यायुक्त याांनी आझाद मैदान येथे केली मेट्र ो मार्ग-३ ची पाहिी 

पाहुण्ाांनी म ां. मे. रे. कॉ. च्या टीमचे केले कौत क  

 

मुांबई, जून २८, २०१८ - आज सकाळी विविध देशाांचे भारतीय राजदूत आवि उच्च्च्याय क्त याांची म ांबई मेटर ो रेल 

कॉपोरेशनने आझाद मैदान येथे पाहिी भेट आयोवजत केली होती. परदेशात काययरत असलेल्या भारतीय 

उच्चावधकाऱयाांच्या महाराष्ट्र  राज्य दौऱयाचा मेटर ो प्रकल्प पाहिी एक भाग होता. त्ाांना म ांबई मेटर ो-३ या 

प्रकल्पाविषयीची सखोल मावहती करून देिां हा या भेटीमागचा उदे्दश होता. या दौर्यादरम्यान उच्च्च्यावधकार्याांनी 

या महा - उपक्रमाांतगयत िापरण्ात आलेल्या आांतरायष्ट्र ीय दजायचे तांत्रज्ञान, अांमलबजाििीतील आव्हाने आवि 

प्रकल्पाची सिाांगीि उपय क्ततता याांची मावहती घेतली. या दौर्यात म ां. मे. रे. कॉ. च्या व्यिस्थापकीय सांचालक, 

श्रीमती अविनी वभडे याांनी म ांबई मेटर ो मागय-३ या प्रकल्पाची सविस्तर मावहती आवि सादरीकरि उच्च्च्यावधकार्याांना 

वदलां. ते पाहून पाहुण्ाांनी म ां. मे. रे. कॉ. च्या टीमचां कौत क केलां. 

 

यािेळी सौदी अरेवबयातील भारतीय राजदूत श्री अहमद जािेद, कोलांवबयातील भारतीय राजदूत श्री रिी बाांगर, 

बेलारुसमधील भारतीय राजदूत श्रीमती सांगीता बहादूर, डेन्माकय  मधील भारतीय राजदूत श्री अवजत विनायक ग पे्त, 

टू्यनेवशयातील भारतीय   राजदूत श्री प्रशाांत वपसे , कोररयातील भारतीय  राजदूत श्री अत ल एम गोतसूिे  , 

त केवमवनस्थानातील भारतीय  राजदूत श्री अझर ए एच  खान , ऑस्ट्र ेवलयातील  भारतीय  राजदूत श्री डॉ. अजय एम 

गोांदािे, विजी चे भारतीय उच्च्च्याय क्त श्री वििास विदू सपकाळ हे अवधकारी उपस्स्थत होते. यािेळी म ां. मे. रे. कॉ. 

तिे व्यिस्थापकीय सांचालक श्रीमती अविनी वभडे, सांचालक (प्रकल्प) श्री एस. के. ग प्ता, काययकारी सांचालक 

(वनयोजन) श्री आर. रमिा आवि कॉपोरेशनचे िररष्ठ अवधकारी हजर होते.  

  

“राजदूत आवि उच्च्च्याय क्त याांचा हा पाहिी दौरा मेटर ो-३ टीमसाठी पे्ररिादायी आहे. महाराष्ट्र  शासनाने या 

उपक्रमात म ांबई मेटर ो मागय-३ चा समािेश केला ही अवभमानाची आवि सन्मानाची बाब आहे.  यासाठी आम्ही 

शासनाचे आभारी आहोत.” असे श्रीमती अविनी वभडे या पाहिी दौर्यानांतर बोलताना म्हिल्या. 
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