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वृत्तपत्रीय निवेदि   
 

पुणे,  ६ जूि २०२२  :  शजल्हा अग्रणी बँक,बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या वतीने स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्ाा शनशमत्त अर्ा 

व कंपनी व्यवहार मंत्रालर्ाच्या सहकार्ााने आर्कॉशनक सप्ताह उत्सव पुणे रे्रे् साजरा करण्यात आला.   

अर्ा व कंपनी व्यवहार मंत्रालर्, भारत सरकार शिनांक ६ ते ११ जून २०२२ आर्कॉशनक सप्ताह उत्सव साजरा करत 

असून सिर सप्ताहातील पशहला कार्ाक्रम आज शजल्हा अग्रणी बँक,बँक ऑफ महाराष्ट्र च्या वतीने शसद्धी लॉन्स एरवंडणा 

रे्रे् सवा बँका व शवशवध र्ोजनांचे  लाभार्ी  र्ांचे उपस्सर्तीत ऑनलाईन व ऑफलाइन एकशत्रत साजरा करण्यात आला. 

कार्ाक्रमास मा.श्री. संजीव वमाा, डेपु्यटी कशमिनर इन्कम टॅक्स, राज्यस्तरीर् बँकेचे प्रमुख व सरव्यवसर्ापक, 

बँक ऑफ महाराष्ट्र  मा.श्री.शवजर्  कांबळे साहेब,बँक ऑफ महाराष्ट्र   चे पुणे िहर के्षत्रीर् व्यवसर्ापक व 

सरव्यवसर्ापक मा.श्री राजेि शसंह,राज्यस्तरीर् बँकेचे  उप सरव्यवसर्ापक श्री राजेि िेिमुख  साहेब तसेच शजल्हा 

अग्रणी बँक मुख्य व्यवसर्ापक श्री.श्रीकांत कारेगांवकर आशि मान्यवर उपस्सर्त होते . 
 

कार्ाक्रमाचे प्रास्ताशवक सरव्यवसर्ापक व पुणे िहर  के्षत्रीर्  व्यवसर्ापक ऑफ महाराष्ट्र  मा.श्री राजेि शसंह र्ांनी केले. 

कार्ाक्रमाचा हेतु शवर्ाि करतानाच शवशवध सामाशजक र्ोजना आशण बँकांचा सहभाग र्ाबाबत माशहती शिली. 
  

प्रमुख अशतशर् राज्यस्तरीर् बँकेचे प्रमुख व सरवसर्ापक  मा.श्री. शवजर् कांबळे साहेब र्ांनी जन धन र्ोजनेचे महत्व 

सांगून सवा सामान्य जनतेतून अर्ाव्यवसरे्ला शमळत असलेल्या प्रशतसाि व मुख्यप्रवाहात त्ांचा सहभाग र्ाबाबतीत 

माशहती िेवून सामाशजक र्ोजना अंतगात  प्रधानमंत्री जन धन र्ोजना ,प्रधानमंत्री सुरक्षा शवमा र्ोजना, प्रधान मंत्री जीवन 

ज्योशत शवमा र्ोजना, अटल  पेन्िन र्ोजना र्ाबाबत सशवस्तर मागाििान करून बँकांनी तळागाळातील सवा सामान्य 

जनतेसाठी केलेल्या कामामुळे सवा सवा सामान्यांचा  जीवनस्तर उंचावण्याचे जे काम केले त्ाबाबत कौतुक करून 

र्ापुढेही अधीकाशधक कार्ारात राहून कार्ा करण्याबाबत मागाििान केले.  
 

इनकम टॅक्सचे डेपु्यटी कशमिनर मा.श्री. संजीव वमाा र्ांनी अर्ाव्यवसरे्तील बँकानी कोशवड कार्ाकाळात  व शवशवध 

र्ोजनामधून सवा सामान्य जनतेला शडशजटल बँशकंगच्या माध्यमातून िेण्यात रे्त असलेल्या सेवाबाबत उपस्सर्त बँकसाचे 

कौतुक केले.  
 

ऑनलाइन च्या माध्यमातून िेिाचे पंतप्रधान मा. श्री नरेंद्रजी मोिी व अर्ामंत्री मा. शनमाला शसतारामन र्ांनी शवशवध 

र्ोजनांच्या माध्यमातून सवा सामान्य घटकांना िेतकरी ,कष्ट्करी ,मशहला बचत गट ,छोटे कारागीर ,र्ांना अर्ासाहाय्य 

व अनुिान वाटापातील बँकांच्या सहकार्ााबाबत समाधान व्यक्त करून आभार मानले व शवशवध र्ोजना व त्ांचे फशलत 

तसेच अशधकाच्या नवनवीन  र्ोजना कार्ाास्ित करताना त्ा अशधक सुलभ करून सवाांसाठी एकच प्रणाली अस्स्तत्वात 

आणण्याबाबत सूशचत केले. सवाांसाठी www.jansamarth.in  हे पोटाल माननीर् पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोिी र्ांनी 

सवाांसाठी आज खुले केले.  
   

शजल्हा अग्रणी बँक मुख्य व्यवसर्ापक श्री.श्रीकांत कारेगांवकर र्ांनी मान्यवरांचे आभार व्यक्त केले त्ाबरोबरच 

उपसर्ीत बँकसा व लाभधारकांनी पुढील कार्ाक्रमासाठी अशधकाशधक संखे्यने उपस्सर्त रहावे असे अपील केले . 
 

http://www.jansamarth.in/
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