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बँ क ऑफ िहाराष्ट्र र्ेथे नहं दी नदि साजरा
27 सप्टें बर, 2021 रोजी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या, पुणे येथील मु ख्य कायाा लयात हहिं दी हदन मोठ्या उत्साहात साजरा
करण्यात आला. कायाक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय सिंचालक आहण मु ख्य कायाकारी
अहिकारी श्री. ए. एस. राजीव होते. कायाकारी सिंचालक श्री. हे मन्त टम्टा, कायाकारी सिंचालक श्री. ए. बी.

हवजयकुमार आहण महाव्यवस्थापक, सिंसािन हनयोजन श्री. हवजय कािं बळे या कायाक्रमाला हवशे ष उपस्स्थत होते .
या कायाक्रमात मु ख्य कायाा लयाचे सवा महाव्यवस्थापकही उपस्स्थत होते. दे शभरातील झोनल कायाा लयािं तील सवा

झोनल मॅ नेजर, डे प्युटी झोनल मॅ नेजर आहण राजभाषा अहिकारी दे खील स्िहडक क्फरनरस्गिं ्वारारे या कायाक्रमात
सामील झाले .
श्री. हवजय कािं बळे ,

महाव्यवस्थापक यािं नी सवाां चे या कायाक्रमात स्वा्त केले आहण बँकेत हहिं दीच्या

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

उद् घाटन श्री. ए. एस. राजीव आहण उपस्स्थत मान्यवरािं च्या हस्ते करण्यात आले . या कायाक्रमात अस्खल भारतीय
स्तरावर आयोहजत करण्यात आले ल्या हवहवि हहिं दी स्पिाां च्या हवजे त्ािं ना बहक्षसे दे खील हवतररत करण्यात आली.
हहिंदी हदनाननमित्त प्राप्त झालेला िाननीय गह
ृ ििंत्रयािंचा 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 वाढीमध्ये आहण आपुलकीसह
उत्कृष्ट् ग्राहक सेवा प्रदान करण्यासाठी हहिं दी आहण प्रादे हशक भाषािं ना खू प महत्त्व असते. त्ािं नी राजभाषा शील्ड
आहण मु ख्य कायाा लयात आयोहजत हवहवि स्पिाां च्या हवजे त्ािं चे अहभनिं दन केले .

आपल्या भाषणात श्री. हे मन्त टम्टा म्हणाले की, राजभाषा हहिं दी दे शातील लोकािं ना एकसूिात बािं िण्यात महत्त्वाची
भू हमका बजावत आहे . आपल्या भाषणात श्री. ए. बी. हवजयकुमार म्हणाले की हहिं दी ही एक अ्दी सोपी भाषा
आहे . बँहकिं्च्या कोणत्ाही यु ्ात भाषे ची भू हमका किीही कमी झाले ली नाही, कारण ग्राहक हा बँहकिं्चा आिार
आहण केंद्रहबिंदू आहे आहण भाषा ही ग्राहकािं शी सिंवाद सािण्याचे माध्यम आहे .

सुश्री मृ दुल जो्ळे कर, उपमहाव्यवस्थापक (मानव सिंसािन व्यवस्थापन) यािं नी सवाां चे आभार मानले . कायाक्रमाचे

सूिसिंचालन ड्. राजे न्द्र श्रीवास्तव, सहाय्यक महाव्यवस्थापक (राजभाषा) यािं नी केले. मु ख्य व्यवस्थापक
(राजभाषा) श्री हदने श ्ुप्ता, वररष्ठ व्यवस्थापक श्री हहतेंद्रनाथ घोटे कर, श्री हनले श कुमार, श्रीमती लोकप्रभा वाघे
आहण श्रीमती मोहनका उिं दीरवाडे यािं नी कायाक्रमासाठी हवशेष सहकाया केले .

फोटो कॅप्शि (L to R) - नहं दी नदि कार्ाक्रिात कार्ाकारी संचालक श्री. हे िन्त टम्टा, व्यवस्थापकीर्
संचालक व िुख्य कार्ाकारी अनधकारी श्री. ए. एस. राजीव आनण कार्ाकारी सं चालक श्री. ए. बी.
नवजर्कुिार

