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वृत्तपत्रीय निवेदि   

बँक ऑफ महाराष्ट्र तफे “ दक्षता जागरूकता सप्ताह २०२१ “ साजरा   

पुणे नदिाांक १ िोव्हेंबर २०२१  : बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या मुख्य कार्ाालर्ात एक आठवड्याच्या 

कालावधीत साजऱ्र्ा केलेल्र्ा “ दक्षता जागरूकता सप्ताहाची  “ ददनाांक १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी साांगता 

झाली.  महाराष्ट्र ाचे अदतररक्त पोलीस महासांचालक श्री अतुलचांद्र कुलकर्णी हे साांगता समारांभाचे प्रमुख 

पाहुरे्ण म्हरू्णन उपस्थित होते. बँक ऑफ महाराष्ट्र चे व्यवथिापकीर् सांचालक व मुख्य कार्ाकारी अदधकारी 

श्री ए एस राजीव, बँकेचे कार्ाकारी सांचालक श्री हेमांत टम्टा व श्री ए बी दवजर्कुमार र्ाांच्यासह सवा 

सरव्यवथिापक र्ा साांगता कार्ाक्रमास उपस्थित होते.    

बँकेत दक्षता सांसृ्कती रुजदवण्यावर बँक ऑफ महाराष्ट्र चे व्यवथिापकीर् सांचालक व मुख्य कार्ाकारी 

अदधकारी श्री ए एस राजीव र्ाांनी  आपल्र्ा भाषर्णात भर ददला. प्रते्यक कमाचाऱ्र्ाने दक्ष राहून सवोच्च 

दजााच्या प्रामादर्णकपर्णा व सचोटीच्या माध्यमातून भ्रष्ट्ाचाराच्या लढाईत झोकून देण्याची व त्या लढाईला 

पाठबळ देण्याची गरज श्री ए एस राजीव र्ाांनी बोलून दाखदवली. बँक ऑफ महाराष्ट्र मधील कमाचाऱ्र्ाांचा 

सचोटी दनदेशाांक अदतशर् उच्च दजााचा असल्र्ामुळे बँकेतील दक्षता बाबी ांशी सांबांदधत बाबी अदतशर् कमी 

प्रमार्णात असल्र्ाचे नमूद करून त्याांनी र्ासाठी कमाचाऱ्र्ाांचे हाददाक अदभनांदन केले. दक्षता 

जागरूकतेबाबत बँकेच्या सवा ग्राहकाांना सुमारे १.८७ कोटी लघुसांदेश पाठवून बँकेच्या ग्राहकाांना सचोटीची 

शपि ऑनलाईन स्वरुपात घेण्याचे आवाहन केल्र्ाचेही त्याांनी नमूद केले.  दकमान मानवी हस्ताके्षपासह 

एका टोकापासून दुसऱ्र्ा टोकापरं्त दिदजटल प्रदक्ररे्सह प्रर्णाली व प्रदक्रर्ा र्ाांचे मजबुतीकरर्ण व दनर्म 

दवदनर्माांच्या अनुपालनाच्या व पूतातेच्या गरजेवरही श्री ए एस राजीव र्ाांनी भर ददला .   

महाराष्ट्र ाचे अदतररक्त पोलीस महासांचालक व कार्ाक्रमाचे प्रमुख पाहुरे्ण श्री  अतुलचांद्र कुलकर्णी र्ाांनी र्ा 

प्रसांगी प्रमुख भाषर्ण करताना बँक ऑफ महाराष्ट्र ाच्या कमाचाऱ्र्ाांच्या सोबत दक्षता सप्ताह साजरा करण्याची 

सांधी दमळाल्र्ाबद्दल आनांद व्यक्त केला व मागील दोन वषाात तोट्यातील बँक नफ्यात आर्णण्यासाठी 

बँकेच्या कमाचाऱ्र्ाांनी केलेल्र्ा मेहनतीचे कौतुक केले व बँक अांदतमतः नफ्यात आर्णल्र्ाबद्दल कमाचाऱ्र्ाांचे 

अदभनांदन केले. बँकेत दक्षता दवषर्क कुठलीच बाब प्रलां दबत नसण्याची बाब अदभमानास्पद असल्र्ाचे 

त्याांनी नमूद केले. माननीर् पांतप्रधानाांनी सचोटीने, पारदशाकतेने व उत्तरदादर्त्व राखून कारभार करण्यावर 

जोर ददला असल्र्ाचे नमूद करून आपल्र्ा प्रते्यक कृती व दनर्णार्ाचा त्या दृष्ट्ीकोनातून दवचार करण्याची 

गरज त्याांनी प्रदतपादन केली. सावाजदनक व लोकाांच्या पैशाांचे व्यवहार करताना पूर्णा दक्षता व सावधानता 

बाळगावी असा सल्ला देताना स्वतःचे र्ा बाबतीतील काही अनुभव सुद्धा त्याांनी दवशद केले.   .  

सवांच्या सांरु्क्त व सवांनी दमळून प्रर्त्न केल्र्ासच समाजातून भ्रष्ट्ाचाराचे दनमुालन होऊन उच्च नैदतक 

मुल्रे् बाळगर्णारा स्वावलां बी समाज दनमाार्ण होईल असे मत बँकेचे कार्ाकारी सांचालक श्री हेमांत टम्टा 

र्ाांनी व्यक्त केले. तसेच बँकेच्या कामकाजात अदधक पारदशाकता आर्णण्यासाठी बँकेने मादहती 

तांत्रज्ञानावर आधाररत अवलां बलेल्र्ा उपार्र्ोजनाांची मादहती ददली  .             

बँकेचे दुसरे कार्ाकारी सांचालक श्री ए बी दवजर्कुमार र्ाांनी दक्षता जागरूकता सप्ताह साजरा करण्याचे 

प्रर्ोजन व हेतू दवशद केले व व्यवसार् वाढीमधे्य पदहल्र्ा क्रमाांकावर असलेली बँक ऑफ महाराष्ट्र 

दिदजटल मांचाचा उपर्ोग करून घेण्यात व त्यार्ोगे सचोटीच्या दनदेशाांकात सुद्धा अव्वल क्रमाांक प्राप्त 

करेल असा दवश्वास व्यक्त केला व जनतेपरं्त बँक पोहोचण्यासाठी अनेक उपक्रमाांची व कार्ाक्रमाची 

आखर्णी व अांमलबजावर्णी करण्याची गरज प्रदतपादन केली. बँकेच्या दवदवध शाखाांनी व कार्ाालर्ाांनी “ 

स्वातांत्र्याचा अमृतमहोत्सव @ ७५ : सचोटीसह स्वावलां बन “ हे घोषवाक्य प्रत्यक्षात रे्ण्यासाठी घेतलेल्र्ा 

पररश्रमाांचे व आर्ोदजत केलेल्र्ा दवदवध उपक्रमाांचे दववरर्ण कार्ाक्रमात सादर केले. दिदजटल बँदकां ग 

सुदवधाांचा सुरदक्षत वापर कसा करावा र्ाची मादहती व मागादशान करर्णाऱ्र्ा दृक्श्श्राव्य मादहतीपटाचे प्रकाशन 

प्रमुख पाहुण्याांच्या हसे्त करण्यात आले. 
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ददनाांक २६ ऑक्टोबर २०२१ पासून साजऱ्र्ा करण्यात आलेल्र्ा दक्षता जागरूकता सप्ताहामधे्य दक्षता 

जागरूकतेबाबत प्रश्नमांजुषा व घोषवाक्य दलखार्ण स्पधाा, कार्ाशाळा, सांवेदन कार्ाक्रम, कमाचाऱ्र्ाांसाठी 

स्पधाा, मेळावे, प्रादेदशक भाषाांमधे्य रेदिर्ो दजांगल्स, ग्राम सभेत दक्षतेबाबत जनजागरर्ण  कार्ाक्रम, 

स्वर्ांसहाय्यता  बचत गटाांशी सांवाद व भेटी इत्यादी कार्ाक्रमाचे आर्ोजन करण्यात आले होते. बँकेच्या 

देशभरातील सुमारे ४०  दवभागीर् कार्ाालर्ात कमाचारी व सवासामान्य जनतेच्या सक्रीर् सहभागाने 

दृक्श्श्राव्य व ई माध्यमातून शपि प्रदान कार्ाक्रम आर्ोदजत करण्यात आला होता 

“ दक्षता जागरूकता सप्ताहाच्या दरम्यान बँकेच्या सवा शाखाांनी “ ग्राहक सभाांचे आर्ोजन केले होते. 

सदर सप्ताहाच्या दरम्यान दक्षतेबाबत जागरूकता दनमाार्ण करण्यासाठी व सचोटीची शपि ऑनलाईन 

घेण्यासाठी बँकेच्या सवा ग्राहकाांना लघुसांदेश ( एस एम एस ) पाठदवण्यात आले होते.  तसेच सचोटीची 

शपि ऑनलाईन घेण्यासाठी बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या सांकेतथिळावरील दलां क देखील पाठदवण्यात आली 

होती.   

दक्षता जागरूकता सप्ताहाच्या कार्ाक्रमाांत बँकेच्या मुख्यालर्ातील व दवभागीर् कार्ाालर्ातील सवा 

अदधकारी व कमाचारी दृक्श्श्राव्य माध्यमातून ऑनलाईन सहभागी झाले होते. बँकेच्या उपसरव्यवथिापक 

श्रीमती मृदुल जोगळेकर र्ाांनी आभार प्रदशान केल्र्ावर कार्ाक्रमाची साांगता झाली    . 

 

 

फोटो कॅप्शि: (िावीकिून उजवीकिे) श्री हेमांत टम्टा (कार्ाकारी सांचालक बँक ऑफ महाराष्ट्र ), श्री 

ए.एस. राजीव (एमिी आदर्ण सीईओ बँक ऑफ महाराष्ट्र ), श्री अतुलचांद्र कुलकर्णी, (अदतररक्त 

पोलीस महासांचालक, महाराष्ट्र  राज्य) आदर्ण श्री ए.बी. दवजर्कुमार (कार्ाकारी सांचालक बँक ऑफ 

महाराष्ट्र ) 
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