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वृत्तपत्रीय निवेदि   

बँक ऑफ महाराष्ट्र  द्वारे व्हाट्स अप बँनकिं ग सेवेच प्रारिंभ   

 

पुणे नदिािंक 30 निसेंबर 2021 : देशाच्या सार्वजनिक बँनकिं ग के्षत्रातील आघाडीची बँक असलेल्या बँक ऑफ 

महाराष्ट्र िे आपल्या मुख्यालयातील एका कायवक्रमात  बँकेचे व्यर्स्थापकीय सिंचालक र् मुख्य कायवकारी अनिकारी 

श्री ए एस राजीर् यािंचे हसे्त व्हाट्स अप बँनकिं ग सेर्ा सुरू केली आहे. बँकेचे कायवकारी सिंचालक श्री हेमिंत टम्टा र् श्री 

ए बी नर्जयकुमार र् बँकेच्या मुख्यालयातील सर्व सरव्यर्स्थापक सदर कायवक्रमास उपस्स्थत होते. बँकेचे ग्राहक 

तसेच नबगर ग्राहक सुद्धा बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या व्हाट्स अप बँनकिं ग सेरे्चा लाभ घेऊ शकतील.    

 

व्हाट्स अप बँनकिं ग सुनर्िा कायावस्ित करण्यासाठी आपण आपल्या दूरध्विी सिंपकव  यादीत बँक ऑफ महाराष्ट्र चा  

7066036640 हा क्रमािंक प्रनर्ष्ट् करार्ा. बँकेकडूि नशल्लक रकमेची मानहती, सिंनक्षप्त नर्र्रण, ििादेशाच्या 

र्सुलीची सद्यस्स्थनत, ििादेश पुस्स्तकेची मागणी, शाखा / ए टी एम शोिणे, सिंपकव  मानहती , प्रनर्ष्ट् होण्याचा र् बाहेर 

येण्याचा पयावय इत्यानद सेर्ा बँकेतफेसादर  करण्यात आल्या आहेत.  व्हाट्स अप बँनकिं ग सेर्ा ही अण्ड्र ोइड र् 

आयफोिर्र सुद्धा उपलब्ध आहे.  

 

“सामानजक माध्यमािंचे र्ाढते महत्व लक्षात घेऊि व्हाट्स अप बँनकिं ग सेर्ा आमच्या ग्राहकािंिा आपले दैििंनदि बँनकिं ग 

व्यर्हार सुलभपणे करता येतील.  व्हाट्स अप बँनकिं ग सेरे्मुळे बँकेच्या ग्राहकािंिा तसेच ग्राहक िसलेल्या व्यक्ी िंिा  

मूल्यर्निवत  नर्िाव्यत्यय व्यक्ीगत बँनकिं ग सेरे्चा लाभ घेन्याचा आििंद नमळेल. तसेच नबगर ग्राहकािंिा व्हाट्स अप 

बँनकिं ग सुनर्िेद्वारे बँक ऑफ महाराष्ट्र  बाबत  नर्नर्ि प्रकारची मानहती उपलब्ध होण्याची व्यर्स्था या सुनर्ितेत 

असल्याची मानहती बँकेचे व्यर्स्थापकीय सिंचालक र् मुख्य कायवकारी अनिकारी श्री ए एस राजीर् यािंिी नदली.    

 

“िर्ीि  तिंत्रज्ञािार्र आिाररत सेर्ा कायावस्ित करण्यात बँक ऑफ महाराष्ट्र िे आघाडी घेतली असूि त्यामुळे अिेक 

महत्वाचे बदल घडूि येत आहेत “ असे बँकेचे कायवकारी सिंचालक श्री हेमिंत टम्टा यािंिी कायवक्रमाला सिंबोनित 

करतािा सिंनगतले.   

 

“अत्यािुनिक तिंत्रज्ञािंिाच र्ापर करूि आम्ही आमच्या ग्राहकािंसाठी िार्ीन्यपूणव योजिा र् सुनर्िा देण्याचा सातत्यािे 

प्रयत्न करीत आहोत. नडनजटल बँनकिं ग सेरे्ची िर्िर्ीि दालिे ग्राहकािंिा खुली करूि ग्राहकािंच्या दैििंनदि जीर्िातील 

आमच्या भूनमकेची आम्ही पुिव्यावख्या करीत आहोत असे बँकेचे कायवकारी सिंचालक श्री ए बी नर्जय कुमार यािंिी 

कायवक्रमाला सिंबोनित करतािा सिंनगतले   

 

 

 

आपल्या व्हाट्स अप वर बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या बँनकिं ग सेवा कायाान्वित करण्यासाठीचे टपे्प  : 

 

पनहला टप्पा  : आपण आपल्या दूरध्विी सिंपकव  पुस्स्तकेत बँक ऑफ महाराष्ट्र चा  7066036640 हा क्रमािंक प्रनर्ष्ट् 

करार्ा. 

 

दूसरा टप्पा : त्याििंतर व्हाट्स अपद्वारे   "hi" असा सिंदेश त्या क्रमािंकार्र पाठर्ार्ा.  . 

 

त्यास प्रनतसाद म्हणूि नर्नर्ि पयावय उपलब्ध असलेला मेिूचा सिंदेश आपल्याला प्राप्त होती. सदर मेिूचा र्ापर 

करूि आपण आपले बँनकिं ग व्यर्हार सुरू करू शकता. 


