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बँ क ऑफ महाराष्ट्र फफ 85िा व्यिसाय प्रारं भ विन संपन्न
पुणे विनाां क 8 फेब्रुिारी, 2020 : विनाां क 8 फेब्रुिारी ला कक
करीत आहे . र्ा प्रसांगी कक

फ महाराष्ट्रचा 85िा व्यिसार् प्रारां भ विन साजरा

फ महाराष्ट्रच्या सिा खा ा, विभागीर् कार्ाा लर्े आवण प्रधान कार्ाा लर् र्ेथे व्यिसार् प्रारां भ

विनाच्या पूिासांध्येला 7 फेब्रुिारी, 2020 रोजी 85िा व्यिसार् प्रारां भ विन साजरा करण्यात आला. मु ख्य कार्ाक्रम कक
फ महाराष्ट्रच्या प्रधान कार्ाा लर्ात लोकमां गल लॉन्स र्ेथे सांपन्न झाला. व्यिस्थापकीर् सांचालक ि मु ख्य कार्ाकारी
अवधकारी श्री ए. एस. राजीि, कार्ाकारी सांचालक व्िर् श्री ए. सी. राउत आवण श्री हे मन्त टम्टा आवण सिा
महाव्यिस्थापक तसेच पुणे खहर, पुणे पूिा ि पुणे पविम विभागाां चे अांचल व्यिस्थापक आवण मोठ्या सांख्येने कमा चारी
उपस्स्थत होते.
85व्या व्यिसार् प्रारां भ विनाच्या वनवमत्ताने कक

फ महाराष्ट्र ने नव्या गृह कजा िाराां साठी एक विखे ष भे ट जाहीर

केली. वसवकल स्कोअर चाां गला असणा-र्ा पगारिार ग्राहकाां साठी व्याजाचा िर 15 केसीस पॉइां ट ने (0.15%) कमी
करण्यात आला. सध्याचा 8.35% िर 8.20% केला ि सध्याचा 8.45% िर 8.30% इतका झाला आहे . कक

फ महाराष्ट्र

रे पो िराखी सांलग्न व्याज िराने गृह कजा िे ते.

र्ा प्रसांगी कोलताना व्यिस्थापकीर् सांचालक ि मु ख्य कार्ा कारी अवधकारी श्री ए. एस. राजीि म्हणाले , “85
िषाां पूिी कक

फ महाराष्ट्रच्या सांस्थापकाां नी लािले ले कीजाचे रुपाां तर आजच्या कक

फ महाराष्ट्र मध्ये झाले आहे . कक

आपल्या ग्राहकाां ना सिा आधुवनक कवकांग सेिा वनष्ठा आवण काां वधलकी जपत िे त आहे . 2.7 कोटी ग्राहकाां नी ठे िले ला
विश्वास हे च ककेचे

रे सामर्थ्ा आहे .”

श्री ए. सी. राउत, कार्ाकारी सांचालक र्ा प्रसांगी म्हणाले की आजचा ‘व्यिसार् प्रारां भ विन’ हा ‘व्यिसार्
काां वधलकी विन’ म्हणून साजरा केला पावहजे . ग्राहकाां च्या वहताचे सांरक्षण करुन कक प्रगवतपथािर िाटचाल करीत आहे .
ग्राहकाां च्या किलत्या अपेक्षाां नुसार ग्राहक सेिा सुधारली पावहजे र्ािर त्याां नी भर विला.
श्री हे मन्त टम्टा, कार्ाकारी सांचालक र्ाां नी आपल्या सांकोधनात असे साां वगतले की आजच्या स्पधेच्या र्ुगामध्ये
कठोर पररश्रम आवण तत्पर ि सस्ित ग्राहक सेिा अवतखर् आिश्यक आहे त. व्यिसार्ाची िाढ करे च प्रमाणात ग्राहकाां च्या
समाधानािर अिलां कून आहे . कक अने क ग्राहकस्नेही आवण स्पधाा क्षम र्ोजनाां च्या द्वारे ग्राहकाां ना सेिा िे त आहे .

सांस्थापकाां च्या छार्ावचत्ाां ना पुष्पहार अपाण करुन पारां पाररक िीप प्रज्ज्वलनाने कार्ाक्रमाची सुरुिात झाली.
ककेच्या कमा चा-र्ाां नी सांगीत, नृ त्य, नकला, लोककला, प्रहसन र्ा सारख्या साां स्कृवतक कार्ाक्रमातून आपल्या कलागुणाां चे
प्रिखा न केले . ककेच्या विविध सेिा ि उत्पािनाां ची मावहती िे णा-र्ा पुस्िकेचे प्रकाखन िे ील र्ा िेळी करण्यात आले .

फोटो कैप्खन - व्यिस्थापकीर् सांचालक आवण प्रमु
श्री ए. सी. राउत ि श्री हेमन्त टम्टा कक
प्रकाखन

करताां ना

कार्ाकारी अवधकारी श्री ए. एस. राजीि आवण कार्ाकारी सांचालक

फ महाराष्ट्र च्या 85व्या व्यिसार् प्रारां भ विन समारां भात मावहती पुस्िकेचे

