
 
खतेतया पररसरात मास्टरलाईन’ची “घोडदौड” 

नुकतीच खेततया येथे मास्टर लाईन इंजीन ऑईलची तडलरतिप देण्यात आली आह.े सतगुरू ऑटो पाटट व सर्व्हीसचे श्री. संतोष 

चर्व्हाण यांनी तडलरतिप घेऊन कामाला सुरूवात केली आह.े सध्या खेततया पररसरात मास्टरलाईन ऑईलची घोडदौड सुरू झाली 

आह.े खेततया ह ेगाव महारष्ट्र व मध्यप्रदेिच्या तसमेवर आह.े श्री. चर्व्हाण सांगतात की, दररोज पुवट - पतिम भागात 80 कक. मी. 

पयंत ऑईल पोहचतवण्याचे काम होत आह.े तडलरतिप घेतल्यानंतर मास्टरलाईन इंजीन ऑईलची मागणी वाढतांना कदसत आह.े 

स्थातनक व पररसरातील िेकडो छोट े- मोठे व्यावसातयक, गॅरेजिॉप मधील कमटचारी,  मॅकेतनकल बांधव जुळत जात असून ऑईलच्या 

मागणीत वाढ होत आह.े यात, प्रामुख्याने अंकीत ऑटो गॅरेजचे अंकीत प्रजापती, श्री. गणेि ऑटो गॅरेजचे श्री. गणेि महाजन, श्रीराम 

ऑटो गॅरेजचे ककिोरभाई, मा भगवती ऑटो गॅरेजचे आनंद मराठे,  मा िेरावाली ऑटो गॅरेजचे िेराभाई, भारत पाटील, रईस ऑटो गॅरेजचे 

रईसभाई, जय ऑटो गॅरेजचे हमेराज जाधव, मायुस ऑटो गॅरेजचे तनवालाल, रोिनी ऑटो,  दाजी ऑटो पाटटचे तिवराम धनगर, जय 

भवानी टायसटचे अिोक पावरा, साई ऑटो गॅरेजचे तविाल ठाकरे, जय भवानी ऑटोचे अतखराज पवार यांचा समावेि आह.े  

उत्कृष्ट गणुवत्ता असललेे मास्टरलाईन ऑईल : ग्राहकाचंा तमळतोय चागंला प्रततसाद 

उत्कृष्ट गुणवते्तमुळे मास्टरलाईनच्या ऑईलची ख्याती पसरली आह.े खेततयासह पररसरातील 

मॅकेतनकल बांधवांनी मास्टरलाईन ऑईललाच आता तनवडल ेआह.े सुपर क्ााँतलटी व तवतवध तस्कममुळे ग्राहकांची संख्या वाढत आह.े 

आतापयंत अिा तस्कम कोणत्याही इतर ऑईल कंपण्यांनी कदलेल्या नाहीत, अिा प्रततक्रीया ग्राहक देत आहते. मास्टरलाईनच्या तवतवध 

प्रॉडक्ट वापरण्याकड ेग्राहकांचा कल आह.े यामध्ये स्कुटर, अॅक्टीर्व्हा, स्कुटी व इतर दचुाकी गाड्ांचा समावेि आह.े तसेच चारचाकीत 

कारसह इतर गाड्ांचा समावेि असून इंतजन व तगअर ऑईल आतण ग्रीस मास्टरलाईन उत्तम दजाटचे बनतवते. 

खामगावं – िेगावं यथेे ऑईल तवके्रत्यानंा चादंीच ेतिके्क वाटप 



 
मास्टरलाईनच्या मागटदिटनाखाली आतण श्री गजानन ऑईल िेगाव - खामगाव यांच्यातरे्फ मास्टरलाईन इंजीन ऑईल तवक्री करणाऱ्या 

बांधवांना चांदीच्या तिक्यांचे नुकतेच तवतरण करण्यात आले. यावेळी कंपनीचे समीर िेख यांनी तवके्रत्यांचे अतभनंदन करून चांदीचे 

तिके्क कदलेत.  

खामगाव – यात प्रामुख्याने कदनेि मोकलकर यांनी दोन मतहन्यात एकुण ९ बॉक्सची तवक्री केल्याने त्यांना दहा ग्रॅमचे एकुण तीन 

चांदीचे तिके्क देण्यात आले. ते खामगावचे रतहवािी असून त्यांना केलेल्या मेहनतीचा परतावा तमळाल्याच्या भावना व्यक्त केल्या. 

तसेच दसुरे गणेि आाँटो गॅरेजचे श्री गणेि उबाळे यांना १० ग्रॅमचा चांदीचा तिक्का तमळाला. उबाळे ह े सुध्दा खामगावचे आहते. 

यासह श्री ऑटो गॅरेजलाही दहा ग्रॅम चांदीचा तिक्का तमळाला. ह ेसुध्दा खामगावातून आहते.  

िगेाव – िेगावातून सती ऑटोपाटटलाही चांदीचा तिक्का तमळाला असून त्यांचेही अतभनंदन करण्यात आले आह.े श्रीजी ऑटोलाही 

चांदीच्या तिक्यांचे बक्षीस देण्यात आले आह.े हे सुध्दा िेगावातून व्यवसाय करतात. आतति ऑटोचे आतति सुरवाड ेयांनाही चांदीचा 

तिक्का देण्यात आला आह.े जुन मतहन्याच्या गत आठवड्ात हा उपक्रम राबतवण्यात आला होता. 

गत काळात खामगावात झालेल्या तडस्रीब्युटर लॉतन्चग तमटींगमध्ये श्री गजानन ऑटोतरे्फ श्री. तनमेि ठक्कर व भावेि ठक्कर यांनी एक 

अर्फलातून चांदीच्या तिक्यांची बक्षीस योजना राबतवली. यात जो तवके्रता ४५ कदवसात ३ बॉक्स ऑईलची तवक्री करेल त्यास एक 

चांदीचा दहा ग्रॅमचा तिक्का देण्यात येईल. त्याप्रमाणे गणेि उबाळे यांनी जवळजवळ ९ बॉक्स ऑईलची तवक्री करून तीन चांदीचे 

तिके्क प्राप्त केले आहते. यासह सती ऑटोपाटट, श्री ऑटो गॅरेज, आतति सुरवाड ेयांचे आतति ऑटो यांनी प्रत्येकी एक चांदीचे तिके्क प्राप्त 

केले. 

मास्टरलाईन इंजीन ऑईल तवक्री करणाऱ्या बाधंवानंा चादंीचे तिके्क देतानंा कंपनीचे सले्स 

तवभागाचे समीर िखे.  

 

   

 

 

 

 


