Learning Never Stops at MMMOCL….
In order to gainfully utilize time during Lock Down period, on the direction of Shri R A
Rajeev, Metropolitan Commissioner, Maha Mumbai Metro Operation Corporation Ltd.
(MMMOCL) has organized Online training classes for its trainees at L&T Metro Training
Academy at Hyderabad. In the first such case, Online training classes are now being held
in hotel rooms where trainees are put in, using Smart TV/Mobile/ Laptop. During the
session trainees are also able to interact with faculty and get their doubts clarified.
41 candidates including 18 women, recruited as Station Controllers Cum Train Operators
were deputed for training at L&T Metro Rail Academy, Hyderabad which started on 9th
March, 2020. Due to National Lock down, the classes were suspended. However, on the
direction of Metropolitan Commissioner, online classes were restarted on Smart TV
provided in the hotel rooms. One of the trainees who went to Amaravati to attend personal
emergency and got stuck up there, is also able to attend online classes.
In the present Lock down condition, leveraging technology for training to a group of 41
candidates duly ensuring social distancing during COVID-19 is a most innovative step.

लॉकडाऊन असताना दे खील प्रशिक्षण करण्यात एमएमआरडीए यिस्वी .

लॉकडाऊन कालावधीत प्रशिक्षण स्थशित करण्यात आले होते तथाशि, महानिर आयुक्त श्री. आर. ए राजीव याां च्या
शनर्दे िानु सार, महामुां बई मे ट्रो ऑिरे िन कॉिोरे िन शलशमट्े ड (एमएमओसीएल) ने है द्राबार्द येथील एल अॅण्ड शट् मे ट्रो
प्रशिक्षण अकार्दमीमध्ये प्रशिक्षणाथी ऑनलाईन प्रशिक्षण विग आयोशजत केले आहे त. ही बच माचग मशहन्यात चार
मशहन्याां च्या प्रशिक्षणासाठी है द्राबार्दला िेली होती. िण कोरोनाच्या सांकट्ामुळे त्ाां ना हॉट्े लमध्येच राहावां लािलां . िण
आता हा कालावधी वाया जाऊ न र्दे ता स्माट्ग शट्व्ही/स्माट्ग मोबाईल/स्माट्ग लिट्ॉि वािरून या प्रशिक्षणाथींना ज्या
हॉट्े लमध्ये रहाण्यासाठी ठे वले आहे , तेथे ऑनलाईन प्रशिक्षण विग सुरू करण्यात आले आहेत. यामु ळे या प्रशिक्षणाथींचे
प्रशिक्षण ठरलेल्या वेळेतच िूणग होईल. या प्रशिक्षण सत्रार्दरम्यान आित्कालीन िररस्स्थतीत एक प्रशिक्षणाथी
अमरावतीला िेला होता आशण लॉकडाऊनमुळे त्ाला िुन्हा है द्राबार्दला येणे िक्य झाले नाही. तोसुद्धा या ऑनलाईन
विाग त त्ाचे प्रशिक्षण िूणग करत आहे . या सत्रार्दरम्यान प्रशिक्षणाथी प्राध्यािकाां िी सांवार्द साधू िकतात आशण त्ाां च्या
िां काचां शनरसन करू िकतात.
स्टे िन कांट्र ोलर कम ट्र े न ऑिरे ट्र म्हणून माचग २०२० मध्ये भरती झाले ल्या ४१ कमग चारी (यामध्ये १८ मशहला कमग चारी
आहे त) कामावर रूजू झाले आहे त. या सवग ४१ कमग चार् याां ना एल अॅण्ड ट्ी मे ट्रो रे ल अकार्दमी है द्राबार्द येथे िाठशवण्यात
आले आहे . िण राष्ट्रीय लॉकडाऊनमु ळे सवग प्रशिक्षण विग शनलां शबत करण्यात आले . तथाशि महानिर आयुक्त श्री. आर.
ए राजीव याां च्या शनर्दे िानु सार हॉट्े लच्या रूममध्ये उिलब्ध असले ल्या स्माट्ग शट्व्हीवर ऑनलाईन विग सुरू करण्यात आले
आहे त. सध्याच्या लॉकडाऊन (कोव्हीड19) र्दरम्यान सामाशजक अांतर सुशनशित करण्यासाठी ४१ उमे र्दवाराां च्या िट्ाला
प्रशिक्षण र्दे ण्यासाठी तांत्रज्ञानाचा उियोि करणे ही एक नाशवन्यिूणगिणे िायरी आहे .

