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वृत्तपत्रीय निवेदि

बँक ऑफ महाराष्ट्र कडून आघाडी वरील कोव्हीड योद्ध्ाांसाठी कोव्हव्हड लसीकरण मोहीम
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पुणे दिनाांक २ जुन २०२१ : बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय सांचालक व मुख्य काययकारी अदिकारी श्री ए
एस राजीव याांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या आघाडी वरील कोव्हीड योद्ध्ाांसाठी व कमयचाऱयाांसाठी महाराष्ट्र
एज्युकेशन सोसायटीच्या बालदशक्षण मांदिर, कोथरूड पुणे येथे आयोदजत कोव्हव्हड लसीकरण मोहीमेचे
उि् घाटन केले.या प्रसांगी बँकेचे मानव सांसािन दवभागाचे सरव्यवस्थापक श्री आर एस बांसल, पुणे शहर
दवभागाचे दवभागीय प्रबांिक श्री राजेश दसांह , पुणे पदिम दवभागाचे दवभागीय व्यवस्थापक श्री जतीन िे साई व
पुणे पूवय दवभागाचे व्यवस्थापक श्री दववेक िवन उपव्हस्थत होते .

.

बँ क ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य काययकारी अनिकारी श्री ए एस राजीव यां िी बँ क ऑफ
महाराष्ट्रच्या कमयचाऱयां िा सदर दोि नदवसीय कोव्हीड लसीकरण मोनहमेचा लाभ घेऊि लास टोचू ि घेण्याचे आवाहि
केले . लसीकरण झाल्यामुळे कमयचाऱयां च्या मिोिैयायत वाढ होऊि ग्राहकां िा अनिक उत्तम व कायय क्षम सेवा
दे ण्यासाठी हुरूप नमळे ल असेही श्री राजीव यां िी सां नितले . .

नदिािाथ मंिेशकर रुग्णालय पुणे यां च्या सहकायाय िे सदर कोव्हीड लसीकरण मोनहमेचे आयोजि करण्यात आले
आहे . सदर कोव्हीड लसीकरण मोनहमेच्या दरम्याि बँ केचा कोणताही कमयचारी आयत्या वे ळी लसीकरणाच्या
नठकाणी येऊि पुणे महाििरपानलकेिे बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या कमयचाऱयां साठी खास उपलब्ध करूि नदलेल्या कोनवि
पोटय ल डॅ शबोडय वर आपली िोंदणी करूि लसीकरण करूि घे ऊ शकेल. बँ क ऑफ महाराष्ट्र सदर लसीकरणाचा
खचय सोसणार असल्यामुळे बँकेच्या कमयचाऱयां िा या लसीकरणासाठी वैयक्तिक स्तरावर कोणते ही शुल्क भरावे
लािणार िाही. कोव्हीड संबंनित सवय नियमांचे पालि करूि व उनचत कोव्हीड वतय णूकीची खबरदारी घेऊि सदर
लसीकरण मोनहमेचे आयोजि करण्यात आले आहे .
बँ केच्या शाखां मध्ये कायय रत आघाडीवरील कमयचायाां साठी बँ केिे अिेक दक्षते च्या व लाभदायक उपाययोजिा अमलात
आणल्या आहे त.

