
   
मास्टरलाईनच्या शिरपचेात ‘मानाचा तरुा’             

संचालकांच्या उपशस्ितीत ‚आनंदोत्सव‛ साजरा

 
“मास्टरलाईन लबु्रीकंट‛ प्रायवेट लिलमटेडच्या इलतहासात १३ जनू रोजी गुरूपौलणिमेच्या शुभ लदवशी एक चाांगिी नोंद झािी आहे. मास्टरिाईन इांलजन 

ऑईिची आता लवदेशवारी सुरू झािी आहे. त्यामुळे कां पनीच्या यशात आणखी एक ‚मानाचा तरूा‛ रोविा गेिा आहे. गत अडीच वषाांच्या पररश्रमानांतर हे यश 

लमळाल्याने कां पनीचे सांचािक श्री. सुयोगभाऊ जनै व ईलशका जनै याांच्या मुख्य उपलस्थतीत तसेच सवि कमिचारी वगािच्या हजेरीत आज १४ जनू रोजी 

कां पनीत पेढे वाटून आनांदोत्सव साजरा करण्यात आिा.  

 

मास्टरिाईनचे इांलजन ऑईिचे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कनािटकसह देशभरातीि इतर राजयाांतही जाळे मजबतू होत असताांना १३ जनू रोजी गुरूपौलणिमेच्या 

शुभलदनी जगातीि श्रीमांत देशाांच्या यादीत क्रमाक १ वर असिेल्या खाडी राष्ट्रात  ( अखाती राष्ट  )  मास्टरिाईन चा प्रवास सुरु झािा आहे. या अखाती 

देशातनू कां पनीिा ऑईिची ऑडिर लमळािी आहे यामुळे मास्टरिाईन आपिे उत्पादन बाहेर देशात एक्सस्पोटि करण्याची सांधी लमळािी आहे .  सरळ शब्दात 

साांगायचे झाल्यास मास्टरिाईनच्या बॅ्रन्डने (प्रॉडक्सट) लवदेशात धडक लदिी आहे आलण लवशेष म्हणजे लवदेशात  मास्टरिाईन इांलजन ऑईि या ब्राांड च्या 

नावाखािीच अखाती  देशात  एक्सस्पोटि  केिे जाणार आहे . आखाती राष्ट हे जगािा कु्रड ऑईि लवकतात अशा देशात मास्टरिाईन इांलजन ऑइि एक्ससपोटि 

करते आहे  कां पनी व देशासाठी ही बाब नक्सकीच गौरवशािी आहे.  

यिाच े‘श्रेय’ सवव टीमला - संचालक श्री. सुयोगभाऊ जनै 

प्रत्येक कां पनी जेव्हा सुरु होते तेव्हा त्या कां पनी सुरु करणाऱ्या च्या मनात एक स्वप्न 

असते लक आपिे उतपादन आपल्या नावाने  देशा बाहेर लवकिे जावे . त्या साठी ती कां पनी 

त्यात काम करणारे कमिचारी हे सातत्याने आपल्या प्रॉडक्सट िा उत्कृष्ट बनवण्यासाठी 

प्रयत्न करत असतात आलण एके लदवशी प्रयत्नाांना यश लमळते तो लदवस हा अत्यांत 

आनांदाचा असतो. आलण आज तो लदवस मास्टरिाईन साठी आिा आहे . कां पनीचा ‚बॅ्रन्ड‛ 

आता अखाती  देशात पोहचणार असनू गत अडीच वषाांपासनूच्या प्रयत्नािा खरे यश 



   
गुरूपौलणिमेिा लमळाल्याचा आनांद वाटत आहे. या यशाचे खरे मानकरी सांचािक श्री. समीरभाऊ जनै व प्रॉडक्सशन मॅनेजर श्री. हषिि महाजन, प्रशाकीय 

मॅनेजर याांच्यासह पुणि टीम आहे. त्याांच्या पररश्रमानेच हे सवि झािे. दोन वषाांपासनू कोरोनामुळे हा लवषय बाजिूा सारिा गेिा होता. लकां वा त्यात खांड पडिा 

होता. आता पुढे आणखी जबाबदारी कां पनीवर वाढिी असनू आपण सवि प्रामालणकपणाने येणारे लवषय हाताळूत. मास्टरिाईन येथे थाांबणार नाही आजनू 

यापुढे जाऊन यश चे नवीन लशखर पादाक्राांत करणारा आहे असा आम्हािा लवश्वास आहे. कां पनीसाठी व सवाांसाठी ही गोष्ट अलतशय आनांददायी आहे, ‘बॅ्रन्ड 

मोठा’ झािा तर आपण मोठे होऊच असे सांचािक श्री. सुयोगभाऊ जनै याांनी साांलगतिे.  

काळजीपवुवक काम करून ‚बसे्ट प्रॉडक्ट‛ दऊे - हर्वल महाजन 

कां पनीत लकां वा मोठ्या सांस्थेत काम करीत असताांना यश हे एकट्याचे कधीच नसते. त्यािा प्रत्यक्ष लकां वा 

अप्रत्यक्ष मदत होतच असते. तसेच अखाती देशात  मध्ये आपण पोहचण्याच्या यशामागे कां पनीतीि वररष्ाांसह 

इतर सवि कमिचारी बाांधवाांचेही मोठे सहकायि लमळाल्याचे प्रॉडक्सशन मॅनेजर श्री. हषिि महाजन याांनी साांलगतिे. ते 

पुढे म्हणािे लक, गत काही वषाांपवूी या देशाची टीम कां पनीिा भेट देऊन गेिी होती. मध्यांतरी कोरोना पसरिा 

होता. त्यामुळे पुढीि प्रक्रीया थाांबल्या होत्या. मात्र आता सगळीकडे सवि ‘अनिॉ ांक’ झाल्याने समोरीि कां पनी ने  

आपल्या कां पनीस ऑडिर लदिी आहे. त्यामुळे आपल्या कामात कोणत्याही तु्रटी अस ू नयेत. दर मलहन्यािा 

ऑईिचा पुरवठा झािा पाहीजे, उत्तम दजािचे  प्रॉडक्सट देण्यासाठी प्रयत्न करावे िागतीि. प्रामालणकपणे काम 

करून आणखी इतर देशाांमध्ये पोहचण्यासाठी आपण सविच प्रयत्नशीि असतू, असे त्याांनी म्हटिे. 

पुन्हा एकदा भारताला ‘सोन ेशक चीशढया’ बनवूया... सयुोग जनै  

 भारतािा एके काळी  ‚सोने लक चीलढया‛ असे सांबोधिे जायचे याच 

कारण होते भारत देश त्याकाळी जगातीि एकूण एक्सस्पोटि च्या ३५-४५ 

टक्सके भरातनू केिा जात असे त्या काळी चिन म्हणनू सोन्याचा उपयोग केिा जात 

असे, भारतीय मािाच्या मोबदल्यात जगभरातनू सोन भारतात येत होत यामुळे आपल्या  भारत 

देशिा ‘सोने लक चीलढया’ म्हटिे जायचे. आज जर आपल्या परत देशािा समदृ्ध बनवायचे असेितर 

आपल्या जास्तीजास्त प्रमाणात आपल्या मािािा लवदेशात लवकून लवदेशी धन अलजित केिे पालहजे तेव्हाच आपण  खऱ्या 

अथािने आपण राष्ट भक्ती करत आहोत याचा साथि आलभमान वाटेि.    

 

कंपनी व आपल्या सवाांसाठी खूप ‚मोठी संधी‛ : श्री. राठौर - श्री. महाजन 

लवदेशात आपण आता ऑईिचा पुरवठा करणार आहोत, 

ही बाब आपल्यासाठी खपू मोठी बाब असनू इतर देशात 

सुध्दा या लनलमत्ताने पोहचण्याची ‘सांधी’ लमळािी 

असल्याचे प्रशासकीय मॅनेजर श्री. मनोज महाजन 

याांनी साांलगतिे तर चॅनि सेल्सचे नॅशनि हेड श्री. 

ररतेश लसांह राठौर याांनी साांलगतिे लक, अखाती  देशात 

कां पनी आता ऑईिचा पुरवठा करणार असनू आपल्या 

देशातही बॅ्रन्डवरीि लवश्वास अलधक मजबतू होण्यासाठी 

फायदा होईि. आता आपल्यािा प्रॉडक्सटबाबत ररपोटि 

देण्याची गरज भासणार नाही. आपिा बॅ्रन्डच 

लवश्वासहितेचा राहीि, असे त्याांनी साांलगतिे. 

यांची होती उपशस्िती - आज १४ जनू रोजी झािेल्या आनांदोत्सव कायिक्रमास श्री. कलपि लशांपी, श्री. योगेश महाजन, श्री. हषिि पाटीि, मलहिा कमिचारी दशिना 

सोनजे, ऋलचता पाटीि, हषिदा पाटीि, जागतृी मोरे, लमनाक्षी वाघ, परमेश्वर पाटीि, राजेंद्र बरैागी, तेजलसांग पाटीि, सुलनि कुां भार, सांजय भांडारी, शरद पाटीि, गोकुळ पाटीि, 

लकशोर पाटीि, समाधान पाटीि याांच्यासह इतर कमिचारी मोठ्या सांख्येने उपलस्थत होते. दरम्यान, सांचािक श्री. सुयोगभाऊ जनै याांनी कमिचारी वगाििा पेढे भरवनू आनांद 

व्यक्त केिा. 



   
 

कंपनीच्या यिामळेु एकमकेांना पढेे भरवून आनंद साजरा करतांना संचालक सयुोगभाऊ जनै, हर्वल महाजन, ररतिे शसंह राठौर, मनोज महाजन 
यांच्यासह कंपनीतील सवव शवभागातील कमवचारी वगव. 

 

 
 

 

Visit Website: http://www.masterlineworld.com 

Facebook :  https://www.facebook.com/MasterlineEngineOils/ 
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