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वृत्तपत्रीय निवेदि

सैनिक कल्याण नवभाग आनण बँक ऑफ महाराष्ट्र याांच्याकडूि 'सेिा
ध्वज नदि' साजरा
पुणे, 8 निसेंबर 2021 : सैनिक कल्याण नवभाग आनण बँ क ऑफ िहाराष्ट्र
र्ां च्यातफे नि. 7 निसेंबर 2021 रोजी सशस्त्र सेिा ध्वज निि बँ केचे िुख्य
कार्ाा लर् लोकिंगल, पुणे र्े थे आर्ोनजत करण्यात आला. श्री. प्रिोि बबिराव
र्ािव, भा.प्र.से., संचालक, सैनिक कल्याण नवभाग, िहाराष्ट्र राज्य हे र्ा
सिारं भाचे प्रिुख अनतथी होते . त्ां च्यासोबत किा ल आर. आर. जाधव, सैनिक
कल्याण प्रशासि नवभाग, श्री. पी. आर. खटावकर, सरव्यवस्थापक, वसुली व
नवनध नवभाग, श्री. नववेक घाटे , सरव्यवस्थापक तणावग्रस्त िालित्ता व्यवस्थापि
नवभाग, श्री. एि. ए. काबरा, सरव्यवस्थापक, प्राधान्य कजा नवभाग, श्री. आर.
एस. बन्सल, सरव्यवस्थापक, िािव संसाधि नवभाग, कॅप्टि रवी िार्र, उप
सरव्यवस्थापक,

कॉपोरे ट

सेवा

नवभाग

आनण

िेजर

राधेश्याि,

सहाय्यक

सरव्यवस्थापक व िुख्य सुरक्षा अनधकारी हे कार्ा क्रिास उपस्स्थत होते .
बँ क ऑफ िहाराष्ट्रच्या पुणे नवभाग व िुख्य कार्ाा लर्ातील किाचाऱर्ां िी
स्वर्ं स्फूतीिे रु. एक लक्ष पंधरा हजार रुपर्ां ची रक्कि ध्वजनििाच्या निवशी
प्रिाि केली आनण बँ क ऑफ िहाराष्ट्राच्या वतीिे सरव्यवस्थापकां किूि ही
रक्कि श्री. प्रिोि बबिराव र्ािव, भा.प्र.से., संचालक, सैनिक कल्याण नवभाग
र्ां िी बँ क ऑफ िहाराष्ट्रिे र्ा उिात्त कािासाठी केलेल्या कािाची िखल घेऊि
बँ क ऑफ िहाराष्ट्रिे िहाराष्ट्र राज्य, सैनिक कल्याण नवभागासाठी केलेल्या
िितीबद्दल बँ केचे कार्ा कारी संचालक श्री हे िंत टम्टा र्ां चे आभार िािले .तसेच
बँ केचे कार्ा कारी संचालक श्री. ए. बी. नवजर्कुिार र्ां िी हा सिारं भ आर्ोनजत
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करण्यासाठी घेतले ल्या पुढाकाराबद्दल त्ां चे आभार िािले व बँ क ऑफ िहाराष्ट्र
आनण सैनिक कल्याण नवभाग र्ां च्यातील िीघाकालीि बँ नकंग संबंधां ची प्रशं सा
केली.
श्री. आर. एस. बन्सल, सरव्यवस्थापक िािव संसाधि नवभाग र्ां िी सैनिक
कल्याण नवभागातील उपस्स्थतां चा सत्कार केला. सरव्यवस्थापक श्री. पी. आर.
खटावकर आनण श्री. ए. एि. काबरा र्ां िी सेिािल पररवाराचे कष्ट् आनण त्ाग
र्ां चा उल्लेख करूि कार्ा रत आनण निवृत्त सैनिकां चे त्ां ची निष्ठा, धैर्ा आनण
िे शाच्या

संरक्षणाप्रती

बां नधलकी

र्ाबद्दल

आभार

िािले .

िेजर

राधे श्याि

सहाय्यक सरव्यवस्थापक आनण प्रिुख सुरक्षा अनधकारी र्ां िी कार्ा क्रिाचे
सूत्रसंचालि केले आनण कॅप्टि रनव िार्र, उप सरव्यवस्थापक कॉपोरे ट सेवा
र्ां िी आभारप्रिशा ि केले.
***

