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प्रनसद्धीसाठी

बँक ऑफ महाराष्ट्र तफे है दराबाद येथे राजभाषा संम्मेलनाचे आयोजन
बँक ऑफ िहाराष्ट्रच्या राजभाषा अनधकाऱर्ां चे

वानषाक संम्मेलि

रोजी है िराबाि र्ेथे आर्ोनजत करण्यात आले होते .
कार्ाकारी अनधकारी

नििां क 09 व 10 िाचा , 2021

बँकेचे व्यवस्थापकीर् संचालक व िुख्य

श्री ए. एस. राजीव र्ां च्य हस्ते संम्मेलिाचे उि् घाटि करण्यात आले.

र्ा प्रसं गी

बँकेच्या िािव संसाधि व्यवस्थापि व राजभाषा नवभागाचे सरव्यवस्थापक श्री राधे श्याि बंसल,
है िराबाि नवभागाचे नवभागीर् व्यवस्थापक श्री निवेश नििकर आनण सवा नवभागातील सवा
राजभाषा
अनधकारी व संपका राजभाषा अनधकारी उपस्स्थत होते । बँकेच्या राजभाषा नवभागाचे सहाय्यक
सरवास्थापक डॉ. राजेन्द्र श्रीवास्तव, र्ां िी कार्ाक्रिाचे सूत्र-संचालि केले.
सवोत्ति ग्राहक सेवेसाठी नहं िी व अन्य प्रािे नशक भाषा हा सवोत्ति पर्ाा र् असल्याचे व नहं िीत
व्यवसार् केल्यास नवकास सहजसाध्य होतो असे प्रनतपािि श्री ए. एस. राजीव र्ां िी र्ा प्रसंगी केले.
संम्मेलिात बँकेचे कार्ा कारी संचालक श्री हे िन्त टम्टा र्ां चा संिेश वाचूि िाखनवण्यात आला.
र्ा प्रसंगी बँकेचे व्यवस्थापकीर् संचालक व िुख्य कार्ाकारी अनधकारी
हस्ते
आली.

“महाकोश मोबाइल ऍप ” व

श्री ए. एस. राजीव र्ां च्या

“महाबैंक प्रगतत मोबाइल ऍप ”

र्ां ची सुरवात करण्यात

त्याचबरोबर बँक ऑफ िहाराष्ट्रची गृह पनत्रका “िहाबैंक प्रगनत”च्या िवीि अंकाचे सुद्धा

अिावरण करण्यात आले. िहाकोशच्या िाध्यिातूि

बँकेच्या किाचाऱर्ां िा इं ग्रेजीतूि नहन्दीत अिुवाि

करण्याची सुनवधा त्यां च्या िोबाइल वर उपलब्ध होईल
उपलब्ध असेल.

व बँकेची गृह पनत्रका सुद्धा

र्ा प्रनशक्षणाच्या िाध्यिातूि आम्ही अिेक िव्या गोष्ट्ी
नवकासासाठी केलेल्या कािाचा वेळोवेळी आढावा घेऊि
उपर्ोग करण्यासाठी उपार्र्ोजिा करण्यात र्ाव्यात असा
संसाधि व्यवस्थापि व राजभाषा नवभागाचे सरव्यवस्थापक
सां नगतले.
संम्मेलिात अिेक नवख्यात व

प्रनतनित वक्त्ां िी

िोबाइल वर

नशकाव्यात व त्यासोबतच राजभाषेच्या
आपल्या नहं िी र् राजभाषेचा सवाा नधक
आिचा प्रर्त्न असल्याचे बँकेच्या िािव
श्री राधे श्याि बंसल र्ां िी र्ा प्रसंगी

राजभाषा अनधकाऱर्ां िा संबोनधत केले. त्याच

बरोबर केंद्रीर् गृह िंत्रालर्ाच्या िवी निल्ली र्ेथील उपसंचालकां िी तां नत्रक सत्र घेतले.
बँकेच्या है िराबाि नवभागाचे वररि व्यवस्थापक (राजभाषा) श्री डी. पी. गुप्ता र्ां िी आभार प्रिशाि
केले.

बँकेच्या है िराबाि नवभागाचे उप नवभागीर् व्यवस्थापक श्री जे . डी. िे शिुख, व िुख्य

व्यवस्थापक श्री िहे न्द्र नसंह, हे सुद्धा संम्मेलिात उपस्स्थत होते ।

