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बँक ऑफ िहाराष्ट्र  रे्थे नहंदी नदि साजरा 

 

27 सप्टेंबर, 2021 रोजी बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या, पुणे येथील मुख्य कायाालयात हहिंदी हदन मोठ्या उत्साहात साजरा 

करण्यात आला. कायाक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बँक ऑफ महाराष्ट्र चे व्यवस्थापकीय सिंचालक आहण मुख्य कायाकारी 

अहिकारी श्री. ए. एस. राजीव होते. कायाकारी सिंचालक श्री. हेमन्त टम्टा, कायाकारी सिंचालक श्री. ए. बी. 
हवजयकुमार आहण महाव्यवस्थापक, सिंसािन हनयोजन श्री. हवजय कािंबळे या कायाक्रमाला हवशेष उपस्स्थत होते. 
या कायाक्रमात मुख्य कायाालयाचे सवा महाव्यवस्थापकही उपस्स्थत होते. देशभरातील झोनल कायाालयािंतील सवा 

झोनल मॅनेजर, डेपु्यटी झोनल मॅनेजर आहण राजभाषा अहिकारी देखील स्िहडक क्फरनरस्गिं्वारारे या कायाक्रमात 

सामील झाले. 
 

श्री. हवजय कािंबळे, महाव्यवस्थापक यािंनी सवाांचे या कायाक्रमात स्वा्त केले आहण बँकेत हहिंदीच्या 

अिंमलबजावणीची माहहती हदली. या कायाक्रमात बँकेच्या ्ृह-पहिका "महाबँक-प्र्ती" च्या मोबाईल अॅपचे 

उद्घाटन श्री. ए. एस. राजीव आहण उपस्स्थत मान्यवरािंच्या हसे्त करण्यात आले. या कायाक्रमात अस्खल भारतीय 

स्तरावर आयोहजत करण्यात आलेल्या हवहवि हहिंदी स्पिाांच्या हवजेत्ािंना बहक्षसे देखील हवतररत करण्यात आली. 
 

हहिंदी हदनाननमित्त प्राप्त झालेला िाननीय गहृििंत्रयािंचा सिंदेश तसेच िाननीय अर्थ राज्यििंत्रयािंचा सिंदेश 
आणि भारतीय ररझर्वहथ बँकेच्या गर्वहनथरािंचा सिंदेश व्र्वहडिओ कॉन्फरव्न्सिंग द्वारे वाचण्यात आला.  
 

आपल्या अध्यक्षीय भाषणात श्री. ए. एस. राजीव म्हणाले की, आमच्या व्यवसायाच्या वाढीमधे्य आहण आपुलकीसह 

उतृ्कष्ट् ग्राहक सेवा प्रदान करण्यासाठी हहिंदी आहण प्रादेहशक भाषािंना खूप महत्त्व असते. त्ािंनी राजभाषा शील्ड 

आहण मुख्य कायाालयात आयोहजत हवहवि स्पिाांच्या हवजेत्ािंचे अहभनिंदन केले. 
 

आपल्या भाषणात श्री. हेमन्त टम्टा म्हणाले की, राजभाषा हहिंदी देशातील लोकािंना एकसूिात बािंिण्यात महत्त्वाची 

भूहमका बजावत आहे. आपल्या भाषणात श्री. ए. बी. हवजयकुमार म्हणाले की हहिंदी ही एक अ्दी सोपी भाषा 

आहे. बँहकिं ्च्या कोणत्ाही यु्ात भाषेची भूहमका किीही कमी झालेली नाही, कारण ग्राहक हा बँहकिं ्चा आिार 

आहण कें द्रहबिंदू आहे आहण भाषा ही ग्राहकािंशी सिंवाद सािण्याचे माध्यम आहे. 
 

सुश्री मृदुल जो्ळेकर, उपमहाव्यवस्थापक (मानव सिंसािन व्यवस्थापन) यािंनी सवाांचे आभार मानले. कायाक्रमाचे 

सूिसिंचालन ड्. राजेन्द्र श्रीवास्तव, सहाय्यक महाव्यवस्थापक (राजभाषा) यािंनी केले. मुख्य व्यवस्थापक 

(राजभाषा) श्री हदनेश ्ुप्ता, वररष्ठ व्यवस्थापक श्री हहतेंद्रनाथ घोटेकर, श्री हनलेश कुमार, श्रीमती लोकप्रभा वाघे 

आहण श्रीमती मोहनका उिंदीरवाडे यािंनी कायाक्रमासाठी हवशेष सहकाया केले. 



 
फोटो कॅप्शि (L to R) - नहंदी नदि कार्ाक्रिात कार्ाकारी संचालक श्री. हेिन्त टम्टा, व्यवस्थापकीर् 

संचालक व िुख्य कार्ाकारी अनधकारी श्री. ए. एस. राजीव आनण कार्ाकारी संचालक श्री. ए. बी. 
नवजर्कुिार  

 


