ेस रलज

‘द म हंा लासस’
लासस अभयानातून म हंा समह
ु ा*या
सम
ृ ऑटोमो ट"ह वारशाला सलाम

मब
ल या 19.4 अ,ज डॉलर उलाढाल असले'या महंा
ुं ई, 3 जल
ु ,ै 2020 : महंा अॅ ड महंा ल.
समह
‘ महंा Bला सBस’ या नवीन ‘KLड क)यMु नकेशन’ची
शन
मोह&म आQण
ु ातील आघाडीया कंपनीने, ‘द
याचा लोगो यांचे अनावरण आज येथे केले. भारतात गेल& सात दशके वाहन उNयोग \े]ात महंा
समह
ु ाने केलेले योगदान व या समह
ु ाचा समD
ृ वारसा यांया गौरवाथ1 हा उपPम साजरा कर यात येत
आहे .
ह& आप'या दे शाया अंतरा)याची,
रा)याची उNयमशीलतेची आQण वाढया
या जागMतक उं चीची कथा आहे . 1949
म*ये ‘महंा’या ‘अस+
अस+,ल& लाईन’वRन
लाईन
पहले वाहन बाहे र पडले, ते>हापासन
महंा’या
ा
‘एसय>ू ह&ं’नी
ू ‘महं
भत
ू काळ व वत1मान या दो2ह&ंमधन
ू वेळोवेळी Sवास केला. आप'या महान रा:Tाया ^वातं_याचे र\ण
कर यासाठ5 1950पासन
ू ल:कर& वाहनांया ;पात आQण नंतर 1970पासन
ू जीवनशैल&चे Wच2ह
हो यापय<त आमया एसय>ू ह& नेहमीच खंबीरपणे सवा<या पाठशी उXया राह'या.
भारतात तयार झालेल& ‘महंा’ची
ची वाहने 1969पासन
ू जगभरातील इतर दे शांतह& Mनया1त कर यात
आल& आहे त. या अ भजात वाहनांनी साहसीपणाचे Sतीक )हणन
ू सतत नवीन माग1 चोखाळले. त;ण,
साहसी भारत हा आज ‘महं
महंा Bला सBस’या
स
चैत2याचे SMत[बंब आहे .
‘म हंा अँड म हंा ल.’चे ‘ऑटोमो
ऑटोमो ट"ह #डि"हजन’चे
#डि"हजन मवीज नाकरा 3हणाले,
ु य काय/कार अ0धकार वीजय
“महंा’या
या समD
वार
‘महंा Bला सBस’ मोहमेया
या मा*यमातन
ू आ)ह& सलाम
ृ ऑटोमोट>ह वारशाला

कर&त आहोत. या मोहमेमळ
ु े लोकांना महंा Kँडबaलया यांया आवडया आठवणी प2
ु हा जगता
येतील. आ)ह& कशी स;
ु वात केल& आQण आ)ह& स*या काय आहोत, या आमया उNयोगाया
Sवासाची झलकदे खील यातन
ू पाहता येईल. ‘महंा एसय>ू ह&’ बाळगणाbयांनी आप'या वाहनांचा
अनभ
ु व कसा घेतला, याबaलया कथा आ)हाला सांगायया आहे त.”
नाकरा पढ
ु े )हणाले, “आमचा समD
ू c कोणीह& नसले'या \े]ात नवीन काह&
ृ वारसा आQण यापव
कर याची आमची ऊमc, यांचे ‘महंा Bला सBस’ हे मत
ू cमंत ^वRप आहे . आमया वाहनांनी
नागeरकांया मनात जसे भावMनक ^थान Mनमा1ण केले व SMत:ठा मळवल&, तसे ^थान अ2य
कोणयाह& वाहनांनी मळवलेले नाह&.’’
‘महंा एसय>ू ह&’ची मालकf घेतले'या लोकांनी, यांया जीवनाचा आनंद कसा घेतला, याबaलया
कथा सांगणे आQण Sसार करणे हे या मोहमेचे उaी:ट आहे . ह& मोह&म फेसबक
ु , इ2^टाhाम आQण
ijवटर यांसारkया सव1 मोlया ‘सोशल मीmडया nलॅ टफॉम1’वर Sसार&त केल& जाईल, तसेच hाहकांपय<त
अMतशय मनोरं जक आQण अनोkया मागा1ने ती पोहोचjव यात येईल. hाहकांना ‘िBवझ’म*ये सहभागी
हो यासाठ5, बp\से िजंक यासाठ5, यांया कथा ऐकून घे यासाठ5 आQण या अन2यवारसा मोहमेचा
एक भाग हो यासाठ5 आ)ह& आमं[]त कर&त आहोत.

About The Mahindra Classics Campaign
‘The Mahindra Classics’ campaign will bring our heritage to life through stories and multiple
new initiatives, interviews, and much more.
The campaign will be launched with the unveiling of “The Mahindra Classics” logo, followed
by an engaging thematic communication. The campaign will showcase exciting stories from
the past and encourage the community of Mahindra fans & owners to share their very own
nostalgic memories with these automotive legends. The campaign will also include stories
involving Mahindra SUVs that have been immortalized through movies, popular culture &
landmark events.
Video Link: https://youtu.be/mOGEJ7XRRIg
Please use the following hashtag and handles for social media updates:
#TheMahindraClassics
@Mahindra_Auto
@MahindraRise
About Mahindra
The Mahindra Group is a USD 19.4 billion federation of companies that enables people to
rise through innovative mobility solutions, driving rural prosperity, enhancing urban living,
nurturing new businesses and fostering communities. It enjoys a leadership position in utility
vehicles, information technology, financial services and vacation ownership in India and is
the world’s largest tractor company by volume. It also enjoys a strong presence in

renewable energy, agribusiness, logistics and real estate development. Headquartered in
India, Mahindra employs over 2,56,000 people across 100 countries.
Learn more about Mahindra on www.mahindra.com / Twitter and Facebook: @MahindraRise
Media contact information
Mohan Nair
Vice President (Communications)
Mahindra & Mahindra Ltd.
Landline – + 91 22 28468510
Email – nair.mohan@mahindra.com

