
 

 

*कुलाबा

*मे�ो-३ �थानका�ंया

बीकेसी
 

मुबंई, ६ फे�वुार� २०२० :- कुलाबा

�मळव�यासाठ  अनेक नामां"कत कंप%यांनी

�थानकां�या नावाच े अ'धकार ह*क घे�यास

अ'धकारासाठ  �वार�य दाखवले आहे.

 

/व/वध कंप%या0वारे १८ �थानकांसाठ 

3यापकै5 शहरातील अ3यतं मह33वाचे

�वार�य अज8 9ा:त झाले आहेत. तर 

आहेत आ<ण ह� दो%ह� �थानके दसु>या

�थानकाकर�ता 93येक5 ७ �वारसय् अज8
 

मे�ो ३ �थानकांच े नाम अ'धकार ह*क

ऑईलसारBया साव8जCनक उपEम स�ंथा

आय.डी.एफ.सी. फ�ट8, एच.एस.बी.सी

/वमान कंप%या आहेत; तसेच ज.े एस

�मIससारBया कापJरेट कंप%या आहेत

अनेक नामवतं कंप%या आहेत.या सव8 

ऑ*टस अॅडLहायझर �टुMडओ - पी ओ 

 

मुबंई मOये /व/वध स�ंथा आ<ण Lयवसाय

मधून �पQट होत आहे. मे�ो चे नेटवक8

हेच /व/वध �ँSस नी दाखवनू Tदले आहे
 

या/वषयी बोलताना एमएमआरसी चे 

LयCतVर*त �मळणारे महसलू कुठIयाह�

असत.े यामळेु Cत"कटाच े दर CनयWंणात

मह33वाचा Xोत असेल.  /व/वध नामां"कत
 

कुलाबा-वांYे-सी:झ मे�ो-३ माग8*  
 

�थानका�ंया नाम अ'धकार ह*कांसाठ  उ3�फूत8 9Cतसाद

बीकेसी �थानकास सवा8'धक पसंती 

कुलाबा-वांYे-सी:झ मे�ो ३ मागा8वर�ल �थानकां�या नावाचे

कंप%यांनी भरघोस 9Cतसाद Tदला आहे. एकूण २८ नामां"कत

घे�यास उ3सकु असनू काह� कंप%यांनी एकाहून अ'धक

. 

�थानकांसाठ  एकूण ८७ �वार�य अज8 मुबंई मे�ो रेल कॉपJरेशनला

मह33वाचे Lयापार� क] Y समजIया जाणा>या बीकेसी  �थानकासाठ 

 दादर व आंतरराQ��य /वमानतळ �थानकांसाठ  93येक5

दसु>या �थानावर आहेत. 3यां�या नतंर �थाCनक /वमानतळ

अज8 9ा:त झाले आहेत.  

ह*क �मळव�यासाठ  �वार�य दाखवणा>यांमOये एल

स�ंथा आहेत; �टेट बँक ऑफ इंMडया, बँक ऑफ बडोदा, 

सी. सारBया बँका आ<ण आ'थ8क स�ंथा आहेत; इंMडगो, 

एस.ड_ल.ू, `लॅ*सो ि�मथ *लाईन, टाइbस समहू, _लॅक�टोन

आहेत. /परामल, ओबेरॉय, डी.बी. VरअIट� सारBया कंप%यां

 �वार�य अजा8ची 9"Eया एमएमआरसी �या नॉन फेअर

ओ डी Lदारे राब/व�यात आल� आहे. 

Lयवसाय 9द�घ8 काळा साठ  एक मेकाची कशी साथ देतात तचे

नेटवक8  आ<ण 9वासी सBंया एखा0या �ँड ला "कती 9�सcी �मळवनू

आहे. 

 Lयव�थापक5य सचंालक dी. रणजीत �सहं देओल bहणाले

कुठIयाह� वाहतकू Lयव�थे�या शाeवत काया8%वयनासाठ  

CनयWंणात ठेवणे श*य होते. �थानकां�या नाम अ'धकारा0वारे

नामां"कत कंप%यां0वारे यास �मळालेला 9Cतसाद उ3साह वाढवणारा

 

9Cतसाद* 

नावाच े अ'धकार ह*क 

नामां"कत �ँSस मे�ो ३ 

अ'धक �थानकां�या नाम 

कॉपJरेशनला 9ा:त झाले आहेत. 

�थानकासाठ  सवा8'धक १२ 

93येक5 ९ अज8 9ा:त झाले 

/वमानतळ व सीएसएमट� 

एल.आय.सी., इंMडयन 

, य.ूट�.आय., कोटक, 

, �पाईसजेतसारBया 

_लॅक�टोन, "फCन*स 

कंप%या ं 9माणेच इतरह� 

फेअर रेLहे%य ूसIलागार 

तचे या 9चंड 9Cतसाद 

�मळवनू देऊ शकतात 

bहणाले, "Cतक5ट- भाड े

 अCतशय मह33वाचे 

अ'धकारा0वारे �मळणारा महसलू 

वाढवणारा आहे". 



 

 

या0वारे �ॅ�डसना देखील फायदा होणार

जाणार आहे, असेह� dी. देओल शवेट� bहणाले
 

 

For further media queries please contact

 

Rajesh Konduparti 

+91 8469834515 

Rajesh.konduparti@perceptindia.in

 

होणार असनू मे�ो ३ सारBया मह33वपणू8 मे�ो मा'ग8केसोबत

bहणाले. 

For further media queries please contact 

Rajesh.konduparti@perceptindia.in 

 

मा'ग8केसोबत 3यांचे नाव जोडले 


