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प्रे स विज्ञप्ति
बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून आयातदार-वनयाातदार बैठकीचे आयोजन

पुणे, वद. २२ वडसेंबर २०२० : दे शात सावा जनिक क्षेत्रातील अग्रगण्य बँक ऑफ िहाराष्ट्रिे
पुणे र्ेथे नद. २१ निसेंबर २०२० रोजी आर्ात-निर्ाा तदार बैठक आर्ोनजत केली होती. पुण्यातील
प्रख्यात व्यावसानर्कां सिवे त ८० पेक्षा अनधक आर्ातदार व निर्ाा तदारां िी र्ा बैठकीत भाग
घेतला.
बँक ऑफ िहाराष्ट्रचे कार्ा कारी संचालक श्री. हें ित टम्टा बैठकीच्या अध्यक्षस्थािी होते . श्री.
प्रशां त खटावकर, प्रिुख नवत्त अनधकारी आनण टर े झरी व आं तरराष्ट्रीर् नवभागाचे िहाप्रबंधक
तसेच श्री. व्ही. पी. श्रीवास्तव, िहाप्रबं धक व अंचल प्रबंधक पुणे शहर हे ही उपस्स्थत होते .
श्री. हे िंत टम्टा र्ां िी सां नगतले की आर्ात-निर्ाा तदारां साठी "व्यवसार् प्रनक्रर्ा सुलभीकरणाच्या
हे तूिे बँकेिे तंत्रज्ञािाच्या आघािीवर अिेक सकारात्मक बदल घिवू ि आणले आहे त.
आं तरराष्ट्रीर् व्यापार व्यवसार्ािधील ग्राहकां साठी बँकेच्या र्ोजिा आनण
व्यवसार्ात भनवष्यातील बदल र्ाचीही श्री. टम्टा र्ां िी िाहीती करूि नदली.

आं तरराष्ट्रीर्

ररटे ल कजा क्षेत्रात बँक ऑफ िहाराष्ट्रचे सेवाशु ल्क स्पधाा त्मक असूि र्ा क्षेत्रात सवोत्ति आहे
र्ाचा श्री. टम्टा र्ां िी नवशेष उल्लेख केला. ग्राहकां िा तत्पर सेवा निळावी ह्याकरीता बँकेिे
लक्ष केंनित केले आहे . तरुण नपढीिे बँक ऑफ िहाराष्ट्रबरोबर र्ेऊि बँकेच्या नवनवध सेवा,
अनिवासी

भारतीर्ां साठीच्या

सेवा

र्ां चा

अिुभव

घ्यावा

असे

आवाहि

त्ां िी

केले .

लघुउद्योजकां सनहत सवा व्यावसानर्कां िा बँकेकिूि सवा प्रकारचा पानठं बा निळे ल असे त्ां िी
आश्वासि नदले .
श्री. प्रशां त खटावकर आनण श्री. नवजर् श्रीवास्तव र्ां िी दे शाच्या राष्ट्रीर् उत्पन्न वृ द्धीिध्ये निर्ाा त
व्यावसानर्कां च्या िहत्त्वाच्या भूनिकेवर भर नदला. लॉकिाऊििंतर निर्ाा त व्यवसार्ां िी वे गािे
परत काि चालू केले आनण जागनतक बाजारपेठेच्या आधारािे भारताचा निर्ाा त व्यवसार्
वाढनवण्याचे िवीि िागा आनण संधी उपलब्ध झाल्या र्ाचा नवशेष उल्लेख केला. र्ा वे ळी
बँकेच्या नवनवध उत्पादि आनण सेवां ची िानहती दे ण्यात आली.
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प्रश्नोत्तर सत्रािध्ये ग्राहकां िी बँकेच्या सेवा आनण पानठं बा र्ाबद्दल प्रशंसा केली आनण काही
सूचिा दे खील केल्या.

