ेस रलज

‘को वड’ व लयातील सव यो)*यांसाठ,
वाहन खरे दया ‘महं
महंा’या
ा
व वध योजना
•

अयावयक सेवा बजावणाया आरोयसेवा,
ा औषधवQN, पोFलस दल, सरकार@ खाती,
खाती 4सार
मायमे या ेांतील कमचायांसाठ वशेष वत योजना

•

66 हजार 500 'पयांपय)तचे लाभ Fमळू शकतील अशा आकषक सवलती व वतपरु वठा
योजनांचा वषाव

,या साथी,या काळात अयावयक सेवा परु वणायांना व
मब
ुं ई, 11 जन
ू , 2020 : ‘कोवड’,या
काळजीवाहकांना मदत कर1या,या हे तन
ू े मCहंHा अTड मCहंHा Fल. कंपनीने आप5या सव वाहनांवर
ववध 4कार,या परवड1याजोया वत योजना सादर के5या आहे त. मCहंHा अTड मCहंHा Fल.
Fल ह@
20.7 अ9ज डॉलर उलाढाल असले5या मCहंHा समह
ु ाचा एक भाग आहे .
अयावयक सेवा बजावणाया सवच घटकांसाठ वाहन खरे द@,या वत योजना सादर करणार@ या
उAयोग ेातील ह@ पCहल@च कंपनी ठरल@ आहे . डॉSटर, नस, GनमवैAयकNय कमचार@,
ार@ सरकार@
अDधकार@, पोFलस यां,याFशवाय पकार व मायम 4GतGनधी,
4GतGनधी रे 5वे व वमानसेवा कमचार@ यांचाह@
समावेश वत योजनांमये मCहंHा अTड मCहंHा कंपनीने केला आहे .
या नवीन
न वत योजनांवषयी बोलताना ‘एमअँडएम Fल.’चे ‘ऑटोमोCटRह वभागा ‘चे
चे मY
ु य कायकार@
अDधकार@ वीजय नाकरा Iहणाले, ‘’जगात इतर जशी प[रिLथती आहे , तशीच भारतातह@ आहे .
अयावयक सेवा परु वणारे सव घटक या संकटकाळात आपाप5या ेांत जीवापाड कJट कर@त आहे त
आKण दे शवासीयां,या रणाची काळजी घेत आहे त. यांचे आभार मान1याचा हा आम,या पर@ने एक
4यन आहे . Lवतः,या
तः,या मालकNचे मCहंHाचे वाहन असावे, या यां,या आकांेला आIह@ फंु कर घाल@त
असन
ू याकर@ताच अनेक वत योजना आIह@ सादर के5या आहे त.’’
नाकरा पढ
कोरोनावरोधातील लOयात आघाडीवर
आघाडीवर कायरत असणाया एकू ण सव घटकांचा,
ा
ु े Iहणाले, ‘’कोरोनावरोधातील
उदा., आरोयसेवा, औषध वQN,, पोFलस दल, 4सारमायमे, सरकार@ खाती, भा^या व दु ध पदाथ
वQN या ेांतील RयSतींचा वचार आIह@ या वत योजनांसाठ केलेला आहे .’’
या कोवड योAयांना या योजनांमधन
Fमळतील या संदभात
ू 66 हजार 500 'पयांपय)तचे लाभ Fमळतील.
मCहंHाने ववध वतसंLथांशी हातFमळवणी केलेल@ आहे. यातील काह@ योजना पढ
ु @ल4माणे –

•

आता खरे द@ करा, पैसे 2021 मये भरा.

•

कजाची परतफेड 8 वषा)मये.

•

4य bकं मती,या 100 टSके कजपरु वठा.

•

कज घेत5यापासन
ू परतफेड सc
ु कर1यास 90 Cदवसांची मद
ु त.

•

‘बीएस-FसSस’ fेणीचे पकअप वाहन घेऊन ‘बीएस-फोर’ fेणी,या वाहनाइतकाच इएमआय.

•

डॉSटरांसाठ 4bQया श5
ु क 50 टSके माफ.

या योजना ववध वतसंLथां,या मायमातन
ू सादर कर1यात येत आहे त व यांचा लाभ घे1याकर@ता
hाहकांना आप5या नजीक,या मCहंHा वतरकाकडे जावे लागेल.
सोशल मीiडयावर माCहती Fमळव1यासाठ पढ
ु @ल हॅशटॅ ग, हTड5स वापरा :
# Mahindra4CovidCaretakers
@MahindraRise
@Mahindra_Auto
-’महंा’ब/ल
मCहंHा समह
ू हा 20.7 अ9ज डॉलस इतकN उलाढाल असलेला अनेक कंपkयांचा समह
ू आहे . हा समह
ू
लोकांना नवीन समm
ू kस’ दे ऊन hामीण भागात समm
ृ ’मोoबFलट@ सो5यश
ृ ी आण1यास तसेच शहर@
नाग[रकांचे राहणीमान वाढव1यास मदत करतो. नवीन Rयवसायांचे RयवLथापन आKण समाजोपयोगी
कायpह@ हा समह
ू कर@त असतो. भारतात यCु टFलट@ वाहनांचे उपादन, माCहती तंqान, आDथक सेवा
आKण पयटन Lथळां,या ेातील उAयोग यांमये या समह
ु ाचे नाव अhभागी आहे. मCहंH ह@
जगातील सवात मोठ rॅ Sटर कंपनी आहे . या समह
ु ा,या अkय Rयवसायांमये कृषी Rयवसाय,
एअरोLपेस, RयावसाGयक वाहने, सs
ु या भागांचे उपादन, संरण, लॉिजिLटSस, [रअल इLटे ट, अपारं पार@क
उजा, Lपीडबोsस ् आKण पोलाद या उAयोगांचा समावेश आहे . भारतातच मY
ु यालय असलेला मCहंH
उAयोग समह
ू 100 दे शांमये 2,40,000 पेा अDधक लोकांना रोजगार दे तो.
Www.mahindra.com ह@ वेबसाईट, तसेच sवटर, फेसबक
ु @MahindraRise यांवर ’मCहंH’बwल अDधक
जाणन
ू xया.
मी0डया संपक
मोहन नायर
उपाय (कIयGु नकेशkस)
मCहंHा अTड मCहंH Fल.
दरू वनी – + 91 22 28468510
इमेल - nair.mohan@mahindra.com

--

