शोकसंदेश
मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरणाचे (MMRDA) िवरष्ठ सुंचालक (प्रणाली/एकीकरण), श्री.भारत भूषण मोडगीळ
याुंचे शक्रिार वदनाुंक २ ऑक्टोबर २०२० रोजी अुंिेरी येथील कोवकळाबेन रुग्णालयात आजारपणाने वनिन झाले .
सिांशी वमळू न वमसळू न िागणाऱ्या हरहन्नरी व्यक्क्तमत्िाच्या श्री. मोडगीळ याुंच्या वनिनाने प्राविकरणाला फार मोठ्ठा
िक्का बसला आहे .
मेकॅवनकल इुंवजवनअर असले ले श्री.मोडवगळ हे भारतीय रे ल्िेच्या सेित
े होते. या सेिकाळात त्याुंनी
१)वडक्व्हजनल रे ल्िे म ॅनेजर, बडोदा
२)चे अरमन, रे ल्िे वरकृ तमेन्ट बोडड , मुंबई
३)चीफ वरजनल ऑवफसर, प.रे ल्िे, चचड गेट
४)चीफ मेकॅवनकल इुंवजवनअर दविण-पक्चचम रे ल्िे, हबळी
५)जनरल म ॅनेजर, मध्य रे ल्िे, मुंबई
या पदाुंिर कायड केले आवण अशी जबाबदारीची पदे भूषिून ते ३१ मे,२०१० रोजी भारतीय रे ल्िेच्या सेिेतन
ू वनिृत्त झाले .
सेिावनिृत्तीनुंतर श्री.मोडगीळ याुंनी मुंबई मेट्रो लाईन-१ चे कायड प्रारुं भापासून ती कायाक्न्ित होईपयंतचे सिड टप्पे
यशस्िीपणे पार पडले आवण वदनाुंक २३ एवप्रल, २०१९ रोजी ते मुंबई मेट्रोच्या िवरष्ठ सुंचालक (प्रणाली/एकीकरण) पदाचा
कायडभार स्िीकारण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरणाच्या सेित
े रुजू झाले .
श्री. मोडगीळ याुंच्या अनभिी ि सिम नेतत्ृ िाखाली मुंबई मेट्रोची सिड कामे जलदगतीने पूणडत्िाकडे जाऊ लागली.
आपल्या कशाग्र बविमत्ते मळे ि अचूकतेमळे त्याुंनी ही सारी जबाबदारी पार पाडली. विविि बक
ॅं ाुंकडू न अथडसहाय्य
वमळिण्याही त्याुंचा ससहाचा िाटा होता.
अल्पाििीतच श्री.मोडगीळ हे मुंबई महानगर प्रदे श विकास प्राविकरणात सिांचे लाडके आवण आदरणीय अविकारी
म्हणून ओळखले जाऊ लागले. प्रणाली विभागातील सिड अिीकारी कमडचारी श्री. मोडगीळ याुंच्या नेतत्ृ िाखाली एका
कटुं बातील असल्यासारखे एकत्र आले . सतत हसमख चे हरा, समोरच्या व्यक्तीला स्ितःचे म्हणणे मुंडण्यास िीर दे त असे.
अगदी लॉक डाऊनच्या काळातही श्री. मोडगीळ मेट्रोचे काम ठरल्यािेळी पूणड करण्यासाठी सतत कायडरत होते.
श्री. मोडगीळ याुंच्या पचचात त्याुंची पत्नी श्रीमती रजनी, कन्या श्रीमती गीता, पत्र श्री. गौतम असा पवरिार आहे .
एखाद्या विवशष्ट ध्येयाने झापटल्यानुंतर त्या ध्येयाचा पूतीसाठी आयष्याच्या शेिटच्या िणापयंत कायडरत राहण्याचे भाग्य
कमी व्यक्तींना लाभते, ते भाग्य श्री. मोडगीळ याुंना लाभले . त्याुंचा प्रेमळ सहिास आवण त्याुंच्या प्रचुं ड अनभिाची
प्राविकरणाला खूप गरज होती.

महानगर आयक्त श्री. आर. ए. राजीि याुंनी त्याच्या वनिनाबद्दल तीव्र शोक व्यक्त करताना, त्याुंच्या अकाली वनिनाने
प्राविकरणाचे मोठे नकसान झाल्याचे म्हटले . तसेच

त्याुंच्या अकाली वनिनाने मोठी पोकळी वनमाण झाली असून

प्राविकरणाला त्याुंची वनताुंत गरज होती. प्राविकरण एका कायडिम अविकाऱ्याला मकला आहे , असेही ते म्हणाले .
श्री. मोडगीळ याुंच्या कटुं वबयाुंच्या दःखात प्राविकरणातील सिड अविकारी ि कमडचारी सामील आहे त.
ईचिर याुंच्या आत्म्यास शाुंती दे िो.

