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पुणे रे्थे बँक ऑफ महाराष ट्र तफे ट्ाऊन हॉल मेळाव र्ाचे आर्ोजन 

पुणे, 7 मार्च 2020 : बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या पुणे शहर, पुणे पश्चिम आश्चण पुणे पूर्च श्चर्भागाांनी 
एकश्चितरीत्या 6 मार्च 2020 रोजी “ट्ाऊन हॉल” मेळाव्यारे् आयोजन केले होते. या मेळाव्यारे् 
घोषर्ाक्य ‘कनेक्ट्: मॅनेजमेंट् बाय पॅशन, मॅनेजमेंट् बाय कम्पेशन.’ असे होते॰ या  श्चर्भागाअांतगचत 
192 शाखा आश्चण प्रशासकीय कायाचलयातील सुमारे 700 कमचर्ा-याांनी मेळाव्यात भाग घेतला. 
बँकेरे् व्यर्स्थापकीय सांर्ालक र् प्रमुख कायचकारी अश्चिकारी श्री. ए. एस. राजीर्, कायचकारी 
सांर्ालक श्री. हेमांत ट्म्ट्ा, महाप्रबांिक – मानर् सांसािन व्यर्स्थापन डॉ. एन. मुनीराजू, महाप्रबांिक 
र् पुणे शहर श्चर्भाग प्रमुख श्री. पी. आर. खट्ार्कर, श्चर्भागीय व्यर्स्थापक – पुणे पूर्च श्चर्भाग श्री. 
एर्. ए. माश्चिरे आश्चण श्चर्भागीय व्यर्स्थापक – पुणे पश्चिम श्चर्भाग श्री. पी. के. दास या मेळाव्यात 
उपस्सथत होते. 
 
आपल्या भाषणात व्यर्स्थापकीय सांर्ालक र् प्रमुख कायचकारी अश्चिकारी श्री. ए. एस. राजीर् याांनी 
आव्हान केले की सर्च कमचर्ार्याांना ग्राहकाांशी सांबांि दुढ केले पाश्चहजेत. त्यासाठी तांिज्ञानाला 
व्यस्िगत सांपकाचर्ी जोड द्यार्ी लागेल. आपल्याला ग्राहकाांना बँकेच्या श्चडश्चजट्ल कायचपद्धतीकडे 
र्ळश्चर्ले पाश्चहजे. त्यामुळे ग्राहकाांना अश्चिक र्ाांगला अनुभर् श्चमळेल आश्चण शाखाांना 
व्यर्सायरृ्स्द्धसाठी अश्चिक रे्ळ श्चमळेल. 
 
श्री. राजीर् याांनी सांबोिनात पुढे सांश्चगतले की पुण्याच्या श्चर्भागाांर्ी कामश्चगरी बँकेच्या र्ाढीत 
महत्र्ार्ी आहे. बँकेरे् पुण्यातील हे तीन श्चर्भाग एकूण व्यर्सायाच्या 15% र्ाट्ा उर्लून महत्र्ार्ी 
भूश्चमका पार पाडतात. 
 
कायचकारी सांर्ालक श्री. हेमांत ट्म्ट्ा याांनी कमचर्ा-याांना बँकेच्या व्यर्सायरृ्द्धीसाठी योगदान देण्यारे् 
आर्ाहन केले. गेल्या र्ार श्चतमाहीमिे बँकेने आपले सामर््चय, जोमदार र्ाढ आश्चण अडर्णी ांर्र मात 
करण्यार्ी क्षमता ही नफ्यासह इतर सर्च श्चनकषाांर्रही दाखश्चर्ली आहे. 
 
श्री. ट्म्ट्ा याांनी ग्राहकमैिीसाठी शाखाांना स्थाश्चनक भाषा र्ापरण्यारे् आर्ाहन केले. ते म्हणाले की 
सर्च स्तरातील कमचर्ा-याांनी आपल्या मातृ सांसथेच्या सर्ाांगीण श्चर्कासासाठी एकश्चित येऊन हातभार 
लार्ल्यास या मेळाव्याच्या आयोजनार्ी पूतचता होईल .  
 
डॉ. मुनीराजू, महाप्रबांिक ,मानर् सांसािन व्यर्स्थापन याांनी साांश्चगतले की उत्पादन आश्चण सेर्ा 
याांरे् ज्ञान, सेरे्र्ा रे्ग,नम्रतेसह सस्ित सेर्ा आश्चण  रे्ळेरे् पालन हे ग्राहक सेरे्रे् घट्क आहेत. 
डॉ. मुनीराजू याांनी जाहीर आर्ाहन केले की आता बँकेर्ी अश्चिक रे्गाने प्रगती होण्यासाठी प्रत्येक 
कमचर्ा-याने सकारात्मक योगदान द्यारे् . 
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श्री. पी. आर. खट्ार्कर, महाप्रबांिक आश्चण श्चर्भाग प्रमुख - पुणे शहर श्चर्भाग याांनी सर्च                 
कमचर्ा-याांना पुण्यातील तीन श्चर्भागाांरे् महत्र् आश्चण बँकेच्या व्यर्सायातील पुणे श्चजल्हयारे्  योगदान 
यार्ी माश्चहती श्चदली. पुण्यामध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र रे् सर्ाचश्चिक अस्स्तत्व आहे आश्चण त्यारे् प्रश्चतश्चबांब 
व्यर्सायात श्चदसण्यासाठी सर्च कमचर्ा-याांनी प्रयत्न केले पाश्चहजेत असेही त्ाांनी पुढे स्पष्ट केले. 
 
ईएएसई (EASE) याबाबत माश्चहतीर्ा स्व्हश्चडओ सर्च उपस्सथताांना दाखश्चर्ण्यात आला.  
आय बी ए द्वारा नर्ी श्चदल्ली येथे श्चदनाांक 26 फेबु्रर्ारी 2020 रोजी आयोश्चजत ईज-3.0 अनार्रण 
समारांभ सांपन्न िाला या कायचक्रमात “शीषचसथानी असणारे आघाडीरे् सुिारक” अथाचत ‘फ्रां ट्-रनसच 
इन ट्ॉप इमू्प्रर्सच’ या शे्रणीमधे्य बँक ऑफ महाराष्टर सर्चश्चद्वतीय ठरली आहे. 
     

 
 


