प्रेस नोट
विथ यू हमेशा अपिर दिलेल्या प्रत्येक दिजिटल सेिेसाठी मदहिं द्रा लािणार एक झाि
मिंबई, 5 िून 2020 – 20.7 अब्ज डॉलससच्या मह िं द्रा समू ाचा भाग असलेल्या मह िं द्रा अँड मह िं द्रा लल. ने आज जागलिक पयासवरण

हिनाच्या लनलमत्ताने 5 जून 2020 पासून पुढचे 30 हिवस ग्रा क हडजजटल पािळीवर घेणार असलेल्या प्रत्येक सेवस
े ाठी एक झाड
लावणार असल्याचे जा ीर केले आ े . ग्रा कािंना मह िं द्राच्या ववथ यू
केल्यानिंिर जगाि एका झाडाची भर घालिा येणार आ े .
जजिक्या हडजजटल सेवा लििकी झाडे मह िं द्राच्या
अराकू व् ॅलीमध्ये

ी झाडे लावली जािील.

मेशा अपवर बुहकिंगपासून पेमेंटपयंिची सेवा प्रहिया पूणस

ररयाली प्रकल्पाअिंिगसि लावली जाणार आ े ि. लॉकडाउनच्या मयासिा उठवल्यानिंिर

मह िं द्राने आपल्या सवस कामकाजाि पयासवरणाप्रिी असलेल्या जबाबिारीला कायम प्रथम प्राधान्य हिले आ े . पयासवरणपूरक इिं जजन्सपासून
चॅनेल भालगिारािंकडील कामाि शाश्वििा आणण्यापयंि मह िं द्रा े जग
काम करि आ े .

ररि, स्वच्छ आजण जगण्यासाठी अलधक चािंगले बनवण्यासाठी

पयासवरणावर सकारात्मक पररणामाची लनलमसिी

ववथ यू मेशा या वविी पश्चाि हडजजटल प्लॅटफॉमसच्या मििीने ग्रा काच्या वा न सेवा क्षेत्राचा अनुभवाि हडजजटल पािळीवर िािंिीकारी
बिल करण्याि मह िं द्रा आघाडीवर आ े . किंपनीने नुकिीच पूणसपणे हडजजटल व सिंपकसववर ीि सेवा लाँच केली आ े . या हडजजटायझेशनमुळे
सुरक्षेची खात्री

ोिेच, लशवाय ग्रा कािंची सोय ी

ोिे. त्याचबरोबर हडजजटल सेवािंमुळे पयासवरणावर सकारात्मक पररणाम ी

ोि आ े .

हडजजटल सेवा उपलब्ध करून हिल्यामुळे सजव् सस केंद्रावर कागिाचे वप्रिंहटिं ग करावे लागि ना ी व पयासयाने 40 टक्के कागिािंची बचि
ोिे.

त्याचप्रमाणे वा न धुण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याची बचि करण्यासाठी मह िं द्रा एम- इको वॉशद्वारे ड्राय वॉश सेवा उपलब्ध करून िे ि
पाणी वाचवि आ े . एम- इको वॉश

ा वा न धुिाना पाणी वाचवणाऱ्या पयासयािंचा सेट असून त्याच्या मििीने 260 लीटर पाण्याची

बचि करिा येिे. यामध्ये पयासवरणपूरक स्वच्छिा सिंयुगे (कोरडी/फेस) आजण अखे ििंत्र (उच्च िाबाने पाणी/वाफ) यािंचा वापर करून

वा न स्वच्छ धुिले जािे आजण पाण्याची 100 टक्के बचि केली जािे. जुलै 2019 मध्ये लाँच झाल्यापासून या पयासवरणपूरक पद्धिीला
पॅन भारिािील ग्रा कािंनी चािंगला प्रलिसाि हिला आ े .

•
•

66

जार वा नािंची पाणी बचि करणाऱ्या पद्धिीिंच्या मििीने स्वच्छिा

17 िशलक्ष लीटससपेक्षा जास्ि पाण्याची बचि

अशा प्रकारच्या पाण्याची बचि करणाऱ्या पद्धिीिंचा वापर करून घरीच वा न धुिा यावे यासाठी किंपनीद्वारे डीआयवाय हकट्स ी हिले
जािाि.

मीहडया सिंपकस माह िी
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मह िं द्रा अँड मह िं द्रा लल.
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