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बँक ऑफ िहाराष्ट्र चा 86वा स्थापिा निि व्हिनिर्ो कॉन्फरव्हसंग द्वारा ग्राहकांसिवेत संपन्न 
 

 
 

पुणे, नि. 17 सप्टेंबर, 2020 : देशात सार्वजनिक के्षत्रातीय अग्रगण्य बँक ऑफ महाराष्ट्र चा 86र्ा 
स्थापिानदि बँकेच्या पुणे येथील मुख्य कायावलयामधे्य नदिाांक 16 सप्टेंबर, 2020 रोजी व्हिनियो 
कॉन्फरव्हसांग द्वारा ग्राहकाांच्या उपव्हस्थतीत सांपन्न झाला. भारतभरातील सर्व शाखाांचे ग्राहक, ज्यात 
प्रनसद्ध उद्योगपती, नर्नर्ध के्षत्रातील मान्यर्र हे या समारांभात व्हिनियो कॉन्फरव्हसांगद्वारा सहभागी 
झाले. या प्रसांगी बँकेचे व्यर्स्थापकीय सांचालक र् मुख्य कायवकारी अनधकारी श्री ए. एस. राजीर्, 
कायवकारी सांचालक श्री हेमांत टम्टा र् श्री िागेश्वर रार् र्ाय. सीिीओ श्री एल. रथ आनण मुख्य 
कायावलयातील सर्व सरव्यर्स्थापक उपव्हस्थत होते. सध्याच्या साथीच्या सांकटाशी सामिा करणारे 
कमवचारी आनण जिता याांच्याप्रनत आदर दशवनर्ण्यासाठी समारांभ साधेपणािे करण्यात आला.  
 
या प्रसांगी बोलतािा बँक ऑफ महाराष्ट्र चे व्यर्स्थापकीय सांचालक र् मुख्य कायवकारी अनधकारी           
श्री ए.एस.राजीर् याांिी बँकेचा इनतहास र् प्रगनत याांचा आढार्ा घेतला. बँकेच्या सांस्थापकाांप्रनत आदर 
व्यक्त केला आनण बँकेचे कमवचारी र् ग्राहक याांच्या आधार आनण दशवर्लेल्या नर्श्वासाबद्दल आभार 



मािले. सध्याच्या साथीच्या काळात बँनकां ग के्षत्रात रे्गािे बदल होत आहेत. निनजटायजेशि हा 
बँनकां गचा “मूलमांत्र” झालेला आहे. आज आपण अशा नठकाणी आलो आहोत की आपण या बदलाांशी 
जुळरू्ि घेतले िाही तर आपण नटकू शकणार िाही. या प्रर्ासामधे्य आपली अचल निष्ठा तसेच नढलाई 
येऊ ि देणे याची गरज आहे कारण आपण सर्वजण बदलत्या जगात आहोत. 
 
बँकेचे कायवकारी सांचालक श्री हेमांत टम्टा म्हणाले की आपल्या ग्राहकाांच्या अथवनर्षयक गरजाांसाठी 
एकमेर् पुरर्ठादार बिण्याचा बँकेचा प्रयत्न आहे जसे नर्त्तीय सुपर माकेट. आपल्याला आपल्या 
मूलभूत सामर्थ्ावर्र लक्ष केव्हित केले पानहजे. उदा. आपल्या निष्ठार्ांत ग्राहकाांकरर्ी चालू आनण बचत 
खात्याांतील ठेर्ी तसेच नकरकोळ , कृनष आनण लघुउद्योग कजे यात र्ाढ करणे, तरुण कमवचारी र्गव 
र्ाढनर्णे आनण ग्राहक सेर्ा अनधक उत्तम करणे. 
 
श्री िागेश्वर रार् र्ाय, कायवकारी सांचालक याांिी असे मत व्यक्त केले की बँकेला मागील सहा 
नतमाहीमधे सातत्यािे िफा झाला आहे आनण त्याचे प्रमाण र्ाढण्याचा कल नदसूि येतो आनण 
कमवचारीर्गव याांचा से्नह आनण निष्ठा यार्रच ही प्रगती आधाररत आहे. 
 
या समारांभामधे बँकेच्या के्रनिट कािवचे उद्घाटि करण्यात आले. त्याचबरोबर महाबँक सुर्णवकजव 
पॉईांट, ऑिलाईि/ टॅब बैंनकां ग प्रणाली आनण बँकेचे सुधाररत सांकेत स्थळ  
www.bankofmaharashtra.in या सर्ाांचेही उद्घाटि करण्यात आले. तसेच र्सुली नर्भागािे 
काढलेले “लीगल एज” तै्रमानसक आनण मािर् सांसाधि व्यर्स्थापि नर्भागािे काढलेल्या “कल्याणकारी 
योजिा, निरृ्त्तीपश्चात लाभ र् बदलीची मागवदशवक तते्व” या पुव्हिकाांचे ही प्रकाशि करण्यात आले. 
 
नदिाांक 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर 2020 या काळात बँक ऑफ महाराष्ट्र “राष्ट्र ीय पोषण मास” साजरा 
करीत आहे. पोषणनर्षयक गरजा, पोषणातील तु्रटी आनण व्हिया र् मुले याांच्यामधील कुपोषण याबाबत 
जागृती करण्यासाठी महाराष्ट्र ाच्या सात नजल्ाांमधे्य बँकेिे नशनबराांचे आयोजि केले आहे. त्यामधे जागेर्र 
िॉक्टराांची उपलब्धता, पौनष्ट्क आहाराच्या पानकटाांचे र्ाटप आनण कोव्हिि 19 साथीच्या सांदभावत 
सामानजक अांतर ठेर्णे,  स्वच्छता आनण मुखपट्टीचा र्ापर याांचे महत्व साांगणे याांचा समारे्श आहे. 
 
श्री एम. जी. महाबळेश्र्र्रकर, सरव्यर्स्थापक, सांसाधि नियोजि, नर्पणि र् प्रनसद्धी याांिी निमांनत्रताांचे 
स्वागत केले आनण िॉ. एि. मुिीराजू, सरव्यर्स्थापक, मािर् सांसाधि व्यर्स्थापि याांिी आभार 
प्रदशवि केले. 
 
फोटो  
(िावीकिूि) श्री एम. जी महाबळेश्र्र्रकर आनण िॉ. एि. मुिीराजू, सरव्यर्स्थापक, श्री हेमांत टम्टा, 
कायवकारी सांचालक, श्री ए.एस.राजीर् व्यर्स्थापकीय सांचालक र् मुख्य कायवकारी सांचालक आनण  श्री 
एि. एि. रथ, सीिीओ हे 86व्या स्थापिानदिाच्या समारांभात मािर् सांसाधि नर्भागािे काढलेल्या 
पुव्हिकाांचे प्रकाशि करतािा. 

http://www.bankofmaharashtra.in/

