
 

  

कुलाबा-वाांदे्र-सीप्झ मुांबई मेट्रो-३ मार्ग 

मेट्रो- ३ स्थानकाांच्या नाम अधिकारातून मुां.मे.रे.कॉस प्राप्त होणार २०० कोट ांहून अधिक महसूल 

 

मुांबई, २१ सप्टेंबर २०२२ :-  म ुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (म ुं.मे.रे.कॉ) द्वारे मेट्रो - ३ मार्गिकेवरील र्पाच 
स्थानकाुंचे नाम अर्िकार ववववि नामाुंककत कुं र्पन्ाुंना देण््ात आले असून त््ाद्वारे कॉर्पोरेशनला वावषिक 
४० कोटी रुर्प्ाुंचा महसूल नॉन-फेअर बॉक्स महसूल (Non-Fare Box Revenue) माफि त प्राप्त होणार 
आहे. मेट्रो-३ का्ािन्नवत झाल््ानुंतर र्प ढील ५ वषाांमध््े ५% वाढीसह सदर नाम अर्िकाराद्वारे एकत्रितर्पणे 
रु. २१६ कोटीुंचे उत्र्पनन कॉर्पोरेशनला ममळणार आहे. 

 

्ा अुंतगित कोटक महहुंद्रा बँकेकडे वाुंदे्र क लाि सुंक ल (बीकेसी) स्थानक व छिर्पती मशवाजी महाराज टममिनस 
मेट्रो स्थानकाचे अर्िकार तर आ्सीआ्सीआ् लोम्बाडिकडे मसद्र्िववना्क मेट्रो स्थानकाचे अर्िकार 
देण््ात आल ेतसेच लाईफ इनश रनस कॉर्पोरेशन (एलआ्सी) कडे चचिगेट आणण ह तात्मा चौक मेट्रो स्थानकाुंचे 
नाम अर्िकार देण््ात आले आहेत. ्ा अुंतगित सदर कुं र्पन्ाुंना ब्रँडडुंगसाठी जागा ममळेल तसेच टे्रनच््ा 
घोषणाुंमध््े आणण स्थानकाुंच््ा नकाशाुंमध््े ्ा कुं र्पन्ाुंच््ा नावाचा उल्लेख केला जाईल. सोबतच त््ा 
कुं र्पन्ाुंचे नाव सुंबुंर्ित स्थानकाच््ा नावा आिी जोडल ेजाणार आहे. 

 

स्थानक नाम अर्िकाराकररता कोटक महहुंद्रा बँक, एलआ्सी आणण आ्सीआ्सीसारख््ा नामाुंककत 
कुं र्पन्ाुंशी जोडले जाणे ही आनुंदाची बाब आहे. एमएमआरसी च््ा व््वस्थार्पकी् सुंचालक श्रीमती अन्ववनी 
मिडे ्ाबाबत म्हणाल््ा की, "नॉन-फेअर बॉक्स महसूल ननमािण करण््ाच््ा हदशेने उचललेल ेहे एक महत्त्वाचे 
र्पाऊल आहे, ज््ाम ळे ननिी स लि होईल आणण नतकीटाचे श ल्क वाजवी ठेवणे शक्् होईल.  मेट्रो-३ 
स्थानकाुंद्वारे दरवषी प्रनत स्थानक सरासरी रु. ८ कोटी (१.१ मममल्न डॉलर) महसूल प्राप्त होणार असून 
ही ककुंमत आजर्प ा्ंत िारतील सवािर्िक व जगातील सवािर्िक उत्र्पनन प्राप्त करणाऱ््ा मेट्रो स्थानकाुंर्पैकी 
एक आहे. द बई, माहद्रद, जकाताि, क्वालालुंर्परू ्ा मेट्रोचें प्रनत स्थानक वावषिक सरासरी उत्र्पनन १ मममल्न 
डॉलर र्प ा्ंत आहे.  ", असेही श्रीमती मिडे म्हणाल््ा. 

 



 

  
ऑक्टस अॅडव्हा्झसि- स्ट डडओ POD कनसोहटि्म हे ्ा प्रकि्ेसाठी सल्लागार म्हणून काम बघत होते. 
उविररत स्थानकाुंचे नाम अर्िकार ननववदा  मेट्रो-३ का्ािन्नवत होण््ाआिी  (ROD) आिी आमुंत्रित करण््ाचे 
नन्ोन्जत आहे. (समाप्त) 

 
For further information please contact: -  
Vaidehi More /AGM (PR)  
9028543087  
vaidehi.more@mmrcl.com 
 
Niti Tamse /AM (PR)  
8369727364  
niti.tamse@mmrcl.com  
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