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बँक ऑफ महाराष्टकडून 75 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा.
हा महान दिवस संपन्न करण्यासाठी आपल्या प्रधान कार्ाा लर्ामध्ये
छतावरील सौर संर्ंत्राचे उि् घाटन.
पुणे दि. 16 ऑगस्ट 2021 : सावा जदनक क्षे त्रातील अग्रणी बँक ऑफ महाराष्टरच्या मुख्य
कार्ाा लर्ामध्ये 15 ऑगस्ट 2021 रोजी 75 वा स्वातं त्र्यदिन संपन्न झाला. र्ा महान
दिवसाच्या दनदमत्ताने अशाश्वत उजाा स्रोतां वरचे अवलंदबत्व कमी करण्यासाठी बँकेच्या
मालकीच्या सात आस्थापनां मध्ये सौर संर्ंत्रे बसदवण्यात आली. र्ात बँकेच्या मुख्य
कार्ाा लर्ाचा समावे श आहे . श्री. ए. एस. राजीव, व्यवस्थापकीर् संचालक व प्रमुख
कार्ा कारी अदधकारी, बँक ऑफ महाराष्टर र्ां नी राष्टरध्वजारोहण केले . त्यानंतर राष्टरगीत गार्न
व सौर संर्ंत्राचे उि् घाटन झाले.
र्ा प्रसंगी उपस्स्थत असलेले बँकेचे वररष्ठ व्यवस्थापक, अदधकारी आदण कमाचारी र्ां ना श्री.
ए. एस. राजीव र्ां नी संबोदधत केले . समाजाला आदथाक स्वातं त्र्य दमळवू न िे ण्यातील बँकेची
महत्त्वाची भूदमका त्यां नी अधोरे स्खत केली व पदहल्या पसंतीची बँक बनण्याचे प्रर्त्न चालूच
राहतील असे सां दगतले . आदथाक वर्ा 21 मधील बँकेच्या उत्तम कामदगरीबद्दल श्री. राजीव
र्ां नी बँकेच्या सवा कमाचाऱर्ां ची प्रशंसा केली. दवशेर्तः आदथाक वर्ा 22 च्या पदहल्या
दतमाहीत जवळजवळ सवा महत्त्वाच्या दनकर्ां वर बँक ऑफ महाराष्टर इतर सावा जदनक
बँकां च्या तुलनेत सवोत्तम ठरली.
ज्यावे ळी सवा जग हररत आदण स्वच्छ उजेच्या पर्ाा र्ां च्या शोधात आहे त्यावे ळी बँक ऑफ
महाराष्टरने हररत उजेमध्ये आपला वाटा उचलला आहे , ज्यामुळे कबा उत्सजान कमी होईल,
असे मत श्री. राजीव र्ां नी व्यक्त केले . पार्ाभूत सुदवधां च्या दवकासासदहत बँकेने दवत्तीर्
क्षेत्रातील अनेक दशखरे सर केली आहे त आदण स्वच्छ पर्ाा वरणाच्या उदद्दष्टाची बां दधलकी हे
राष्टराच्या दवकासाचे एक साधन आहे . बँकेने पुण्यातील 7 दठकाणां मध्ये एकूण 350 kw सौर
उजाा क्षमता संर्ंत्रे बसवली आहे त. नजीकच्या भदवष्यात भारतभरातील बँकेच्या मालकीच्या
सवा आस्थापनां मध्येही सौर संर्ंत्रे बसवण्यात र्ेतील.

श्री. ए. एस. राजीव, व्यवस्थापकीर् संचालक व प्रमुख कार्ाकारी अदधकारी आदण
श्री. दवजर् कां बळे , सरव्यवस्थापक, संसाधन दनर्ोजन.
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