
 

प्रेस रिलीज 

‘मह िंद्रा’न ेसादि केली नवीन ‘बोलेिो ननओ’; रु. 8.48 लाख या प्राििंभिक 
ककिंमतीत  

o स्कॉर्पिओ व थाि यािंच्यासाठी वापिण्यात येणाऱ्या ‘थर्ि जनिेशन चॅभसस’वि ‘बोलेिो 
ननओ’ची बािंधणी, तसेच भसद्ध अशा ‘मह िंद्रा एम ॉक इिंजजन’ची शक्ती. 

o प्रीभमयम ‘इटाभलयन डर्झाइन इिंहटरिअसि’. 
o दणकट, अस्सल व सक्षम एसयूव् ीचे मूळ बोलेिो घटक हटकवून ठेवत, आधुननक, 

दखल घेण्याजोगे डर्झाइन. 
o ‘मह िंद्रा’च्या र्वतिकािंकर्े देशििात आजपासून उपलब्ध. 

 

मुिंबई, 13 जुलै, 2021 : भारतातील आघाडीच्या ऑटोमोबाईल कंपनयांपैकी एक आणि 
संख्येनुसार जगातील सर्ाात मोठी टॅ्रक्टर कंपनी असलेल्या ‘मह दं्रा अँड मह दं्रा’ने 'बोलेरो 
ननओ'  ी गाडी आज सादर केली र् आपल्या ‘बोलेरो’ या अत्यंत यशस्र्ी अशा एसयूव् ी 
शे्रिीमध्ये नव्याने भर घातली. भारतात सर्ात्र मह दं्राच्या वर्तरकांकडे आजपासून उपलब्ध 
 ोिाऱ्या नर्ीन ‘बोलेरो ननओ’ची ‘एन4’ या प्रकारातील मॉडेलची ककंमत 8.48 लाख रु. (एक्स-
शोरूम ऑल इंडडया) इतकी आ े. ‘बोलेरो ननओ’ सादर झाल्यानंतर, ‘बोलेरो एसयूव् ी 
पोटाफोललओ’मध्ये आता ननष्ठार्ंत ग्रा कांसाठी वर्द्यमान ‘बोलेरो’ मॉडेल आणि नव्या वपढीच्या 
ग्रा कांसाठी दिदिीत, अस्सल, कोठे ी जाण्याची क्षमता असलेले आणि तरी ी आधुननक र् 
झोकदार असे नर्ीन ‘बोलेरो ननओ’ मॉडेल,  े दोन ी प्रकार उपलब्ध झाले आ ेत.  

या संदभाात ‘एम अॅंड एम’च्या ऑटोमोहटव्  डडव्व् जनचे मुख्य कायाकारी अधधकारी र्ीजय 
नाक्रा म् िाले, “बोलेरो ब्रँडला ननष्ठार्ान ग्रा कर्गा मोठ्या संख्येने लाभला आ े, तसेच या 
गाडीने दोन दशकां ून अधधक काळ भारतीय रस्त्यांर्र राज्य केले आ े. बोलेरो ननओच्या 
माध्यमातून आम् ी बोलेरो ब्रॅंडशी ग्रा कांची असलेली आत्मीयता आणि त्यांचा आधुननक 
दृष्टीकोन, व्यव्क्तमत्त्र् आणि आकांक्षा यांना एकत्र आिले आ े. नर्ीन ‘बोलेरो ननओ’चे 
डडझाईन, नतची कामधगरी र् नतच्यामधील प्रगत अलभयांत्रत्रकी  ी र्ैलशष््ये बोलेरोच्या मूळ 
गुिसूत्रांशी व्यर्व्स्ित जुळतात. त्यातून  े मॉडेल धाडसी र् ननभाय अशा तरूि भारतीयांसाठी 



उपयुक्त ठरते. ‘बोलेरो एसयूव् ी ब्रँड पोटाफोललओ’मध्ये ‘बोलेरो ननओ’ समावर्ष्ट झाल्यामुळे 
आम् ाला देशातील सर्ााधधक खपाच्या 10 अव्र्ल एसयूव् ींमध्ये बोलेरो ब्रॅंड हटकर्ून ठेर्ण्यास 
मदत  ोईल.” 

आधुननक डडझाइन, शव्क्तशाली तंत्रज्ञान आणि मो क 
र्ैलशष््यांनी युक्त अशी ‘बोलेरो ननओ’  ी नव्या 
वपढीच्या तरुि ग्रा कांसाठी बनवर्ली गेली आ े. यामध्ये 
स्टाईललश नर्ीन डडझाइन, इटाललयन ऑटोमोहटव्  
डडझायनर वपनननफरीना यांनी तयार केलेले प्रीलमयम 
इंहटररयर, आरामदायी केत्रबन आणि सुरक्षा तंत्रज्ञान 
(उदा. स्टॅंडडा ड्युअल एअरबॅग्स, इलेक्ट्रॉननक ब्रेक 
डडव्स्ट्रव्युशन (ईबीडी) र् कॉनाररगं ब्रेक कंट्रोल (सीबीसी) 
असलेली अँटी-लॉक ब्रेककंग लसस्टम (एबीएस) र् 
आयसोकफक्स चाईल्ड सीट) यांचा समार्ेश आ े. ‘िा’र 
र् ‘स्कॉवपाओ’मध्ये र्ापरण्यात येिाऱ्या ‘िडा जनरेशन 
चॅलसस’र्र बोलेरो ननओ बांधण्यात आली आ े. मह दं्रा 
एम ॉक इंव्जनर्र  ी गाडी चालते.  

‘एम अॅंड एम’च्या ऑटोमोहटव्  डडव्व् जनचे जागनतक 
उत्पादन वर्कास वर्भागाचे प्रमुख र्ेलुसामी आर 
म् िाले, “स्कॉवपाओ र् िार या मॉडेल्समध्ये र्ापरण्यात 
येिाऱ्या ‘िडा जनरेशन चॅलससर्’र बोलेरो ननओ 
बांधण्यात आली असली, तरी नतच्यामध्ये का ी 
शक्तीशाली गुिधमा आ ेत. त्यामुळे  ी गाडी र्ेगळीच 
ठरते. नतची दिकट बॉडी-ऑन-फे्रम बांधिी, लसद्ध 
स्र्रुपाचे ‘मह दं्रा एम ॉक डडझेल इंव्जन’ आणि ‘मल्टी 
टेरेन टेक्नॉलॉजी’ यामुळे खडबडीत भागांर्र ी स जपिे 
जाण्याची नतच्यात क्षमता आ े र् ती चालकाला तसा 
आत्मवर्श्र्ास देते. सर्ा प्रमुख र्ैलशष््यांचा समार्ेश 
असिारी बोलेरो ननओ उत्पादनाची गुिर्त्ता, कायाप्रदशान, एसयूव् ीचे मूळ गुिधमा आणि मूल्य 
यांबद्दलची आमची कहटबद्धता व्यक्त करते." 

बोलेिो ननओ  ी गार्ी अस्सल व तिी ी 
आधुननक बोलेिो कशी बनते?  

✓ ‘क्लालसक बोलेरो’ची आकृती 
आणि त्यामध्ये आधुननक, 
अतुलनीय, दखल घेण्याजोगे 
डडझाइन;  प्रीलमयम इटाललयन 
डडझाइन इंहटररयर आणि 
आरामदायीपिा, सोई-सुवर्धा र् 
कनेक्ट रा ण्यासाठीची 
र्ैलशष््ये 

✓ 73.5 ककलोरॅ्ट (100 बीएचपी) 
शक्ती आणि 260 एनएम टॉका  
देिाऱ्या एम ॉक 100 इंव्जनची 
दमदार कामधगरी. 

✓ स्कॉवपाओ र् िार या 
मॉडेल्ससाठी र्ापरण्यात 
येिाऱ्या ‘िडा जनरेशन 
चॅलसस’र्रील बांधिीमुळे 
दिकटपिा र् कोठे ी जाण्याची 
क्षमता. 

✓ मल्टी टेरेन टेक्नॉलॉजी 
(एमटीटी) 

✓ उल्लेखनीय सुरक्षा यंत्रिा 
आणि ककंमतीत ी कमी 

✓ देखभालीचा कमी खचा 



बोलेरो प्लॅटफॉमार्रील गाड्या गेल्या दोन दशकांच्या काळात ज्या वर्लशष्ट गुिधमाांमुळे 
लोकवप्रय झाल्या, ते सर्ा गुिधमा नर्ीन ‘बोलेरो ननओ’मध्ये नर्ीन र्ैलशष््यांबरोबर कायम 
आ ेत. अत्यतं प्रभार्शाली ठेर्ि, ‘बोलेरो’ची खास ‘बॉडी क्लॅडडगं’ या बाबी गाडीच्या 
डडझाईनमधून हदसून येतात; एर्ढेच नव् े, तर 100 एचपी क्षमतेचे एम ॉक इंव्जन, दिकट 
बांधिी, ‘बॉडी-ऑन-फे्रम’ बांधिीमुळे कोठे ी जाण्याची गाडीची रचना, ररअर व् ील ड्राईव्  
आणि कोित्या ी प्रकारच्या रस्त्यार्रून जाण्याची क्षमता यांतून ी  े लसद्ध  ोते.  

नर्ीन बोलेरो ननओ एका प्रशस्त 7-सीटर स्र्रुपात, तसेच तीन प्रकारांमध्ये (एन4-बेस, एन8-
लमड, एन10-टॉप) आणि सात रंगांमध्ये (रॉकी बीज, मॅजेव्स्टक लसल्व् र,  ायर्े रेड, पला 
व् ाइट, डायमंड व् ाइट, नापोली ब्लॅक आणि रॉयल गोल्ड (लर्करच येत आ े) उपलब्ध आ े. 
मह दं्राच्या वर्तरकांकडे ती 13 जुलै 2021 पासून लमळेल.  

मल्टी टेरेन टेक्नॉलॉजी (मॅनयुअल लॉक डडफरेंलशअल) असलेले ‘एन10-टॉप’  े पयाायी मॉडेल 
आगामी काळात सादर करण्यात येिार आ े.  

नवीन ‘बोलेिो ननओ’ची वैभशष्ट्ये 

आभलशान अिंतगित सजावट : 

• प्रीलमयम इटाललयन इंहटररअर 
• लसल्व् र अ ॅक्सेंटस  सेंटर कनसोल 
• प्रीलमयम फॅत्रब्रक सी्स 
• आरामदायी 7-सीटर 
• हटल्टेबल स्टीयररगं 
• उंची बदलता येिारे ड्रायव् र सीट 
• पुढल्या र् मधल्या ओळींमध्ये आमारेस्ट 
• आकर्ाक ्वर्न पॉड इनस्ुमेंट क्लस्टर 
• इलेव्क्ट्रकली अॅडजस्टेबल ओआरव् ीएम 
• फं्रट र् ररअर पॉर्र वर्डंोज 
• डडफॉगरस  ररअर र्ॉश र् र्ाईप 
• ररमोट लॉक र् कीलेस एनट्री 
• मस्क्युलर साईड र् ररअर फूटस्टेप्स 
• प्रशस्त र् र्ाढवर्ता येण्याजोगी बूट स्पेस 



बाह्यरुपामध्ये समकालीन चचन् े : 

• अस्सल एसयूव् ी डडझाइन आणि प्रभार्शाली ठेर्ि 
• डीआरएलस  स्टॅहटक बेंडडगं  ेडलॅम्प 
• स्टाईललश अलॉय व् ील्स 
• स्पोटी स्पॉईलर 
• खास बोलेरो बॉडी क्लॅडडगं 
• कमांडडगं  ूड 
• शव्क्तशाली फॉग लॅम्प्स  

प्रगत तिंत्रज्ञान : सिंपकाित िा ा, माह ती घ्या, मनोििंजन भमळवा : 

• प्रगत 17.8 सेमी (7 ”) टचस्क्रीन इनफोटेनमेंट लसस्टम 
• अत्याधुननक कू्रझ कंट्रोल 
• चालकाला माह ती देिारी प्रिाली 
•  ाय-टेक व् ॉईस मेसेव्जंग लसस्टम 
• ब्लू सेनस मोबाइल अॅप 
• इको मोड 
• ईएसएसस  (इलेक्ट्रॉननक स्टाटा-स्टॉप) मायक्रो  ायत्रब्रड तंत्रज्ञान 
• इंटेलीपाका  ररव् सा अलसस्ट 

सुिक्षक्षतता : मागािविील प्रत्येक मैलावि तुम् ाला धीि देणािी यिंत्रणा : 

• उच्च शक्तीचे स्टील बॉडी शेल 
• चालक र् स -चालकासाठी द ेुरी एअरबॅग 
• इलेक्ट्रॉननक ब्रेक डडव्स्ट्रब्यूशनस  (ईडीएस) एबीएस 
• स्र्यंचललत डोअर लॉक 
• अनतर्ेगाचा इशारा देिारी यंत्रिा 
• डडपेंडेबल कॉनाररगं ब्रेक कंट्रोल 
• आयसोकफक्स चाईल्ड सीट 
• स्टॅहटक बेंडडगं  ेडलॅम्प्स 
• फॉलो मी  ेडलॅम्प्स 
• डडव्जटल इम्मोत्रबलायझर 



• सीट बेल्ट ररमाईंडर 

-- 

About Mahindra  
 
Founded in 1945, the Mahindra Group is one of the largest and most admired multinational federation of 

companies with 260,000 employees in over 100 countries. It enjoys a leadership position in farm equipment, 

utility vehicles, information technology and financial services in India and is the world’s largest tractor company 

by volume. It has a strong presence in renewable energy, agriculture, logistics, hospitality and real estate.    

The Mahindra Group has a clear focus on leading ESG globally, enabling rural prosperity and enhancing urban 

living, with a goal to drive positive change in the lives of communities and stakeholders to enable them to Rise.  

Learn more about Mahindra on www.mahindra.com / Twitter and Facebook: @MahindraRise/ For updates 

subscribe to https://www.mahindra.com/news-room 
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