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वृत्तपत्रीय निवेदि
बँक ऑफ महाराष्ट्र कडूि अिे क िवीि उत्पादिाां चे आरां भ व उत्तम कामनिरी करणाऱयाां चा सत्कार
. ..

. . . .. .

..............

... .. . .. .. . .

..........

.......................

.... .. .. . .. .

..........

.....................

.... .. .. . .. .

..........

. . . .. .

.........

... . .

..........

. . . .. .

..................

... .. .. . .. . .

..........

. . . .. .

..................

... .. .. . .. . .

..........

. . . . .................

... . .. .. . .. .

..........

. . . .. .

..............

.... . .. . .. ..

..........

..

पुणे २१ सप्टेंबर २०२१ : सावव जनिक क्षेत्रातील एक अग्रिण्य बँक असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रिे पु णे
येथील मुख्यालयात आयोनजत एका दृकश्राव्य कायवक्रमात अिेक िव्या योजिाां ची सु रवात केली.
बँकेचे मुख्य कायवकारी अनिकारी व व्यवस्थापकीय सांचालक श्री ए एस राजीव याां िी िवीि योजिाां चे
उद् घाटि केले व बँकेच्या यापुढील नडनजटल प्रवासाला ह्या िवीि योजिा एक िवीि आयाम दे तील
आनण ग्राहकाां िा सुद्धा अनिक उत्तम सेवा दे ता येईल असे प्रनतपादि केले . तसे च बँकेच्या प्रिती व
वाढीसाठी महत्वपूणव योिदाि दे णाऱया बँकेच्या नवनवि स्तरावरील कमवचाऱयाां चा सत्कारही करण्यात
आला. बँकेचे कायवकारी सांचालक श्री हे मांत टम्टा व श्री ए बी नवजयकुमार याां च्यासह बँकेचे सवव
सरव्यवस्थापक या कायव क्रमासाठी उपस्स्थत होते .
बँनकांि उद्योिासाठी डीजीटायझेशि हाच पुढील मािव असल्याचे बँकेचे मुख्य कायवकारी अनिकारी व
व्यवस्थापकीय सांचालक श्री ए एस राजीव याां िी या प्रसांिी साां नितले . तसेच बँकेला खऱया अथाव िे
तांत्रस्नेही स्माटव बँक बिनवण्यासाठी कसोशीिे प्रयत्न करण्यावर भर नदला. बँकेचे मुख्य कायव कारी
अनिकारी व व्यवस्थापकीय सांचालक श्री ए एस राजीव याां िी बँकेच्या वाढीसाठी व नवकासासाठी
अहोरात्र पररश्रम घेणाऱया सवव कमवचाऱयाां चे कौतुक केले .
बँकेचे कायवकारी सांचालक श्री हे मांत टम्टा याां िी बँकेिे सुज्ञपणाची िीती अवलांबूि पत सुनविा
पुरनवण्याची सांस्कृती रुजानवल्याचे साां नितले . उत्कटतेिे व अिुकांपेिे व्यवस्थापिाचा मूलमांत्र बँकेिे
स्वीकारला असल्याचे मत कायवकारी सांचालक श्री हे मांत टम्टा याां िी व्यक्त केले .

.

कायवकारी सांचालक श्री ए बी नवजयकुमार याां िी बँकेच्या वाढीचा व नवकासाचा आलेख उलिडूि
दाखनवतािा बँकेच्या कमवचाऱयाां च्या कायवतत्परतेमुळेच बँकेला इतक्या अल्पाविीत नवकासाचा एवढा

मोठा टप्पा साध्य करता आल्याचे आवजूवि साां नितले . बाजारपेठेच्या व ग्राहकाां च्या बदलत्या िरजा
लक्षात घेऊि बँक िानवन्यपूणव कल्पिा व योजिा सादर करीतच राहील असे त्याां िी ठामपणे साां नितले.
आज बँ केच्या हॉक आय, महाबँ क नडनजटल ररवाडव , नविा (कॅशले स) काडव रोख रक्कम सुनविा, ई – रुपी, व
ऑिलाईि फॉमव १६ या िवीि सुनविा आज सुरु करण्यात आल्या. बँ केिे नदलेल्या कजाांवर सातत्यािे सांनियांत्रण ठे वू ि
त्याां च्या िु णवत्तेचे सुजाण नवश्लेषण करण्यासाठी बँ केच्या कमवचाऱयाां िा हॉक आय हे स्वयां चनलत ताण नवश्लेषक
उपयोजि साहाय्य करे ल. भारतीय राष्ट्रीय प्रदािे महामांडळाशी ( एि पी सी आय ) समन्वय सािू ि त्याां च्या एन्थ
पुरस्कार सांकेतस्थळावरूि बँकेच्या ग्राहकाां िा नडनजटल सुनविाांचा उपयोि करूि नवनवि बँनकांि सेवाांचा लाभ घेता
ये णार आहे . नविा काडव रोख रक्कम काढण्याच्या सुनविे त बँकेच्या भ्रमणध्विी उपयोजिाच्या ( मोबाईल अॅप ) द्वारे
रोख रक्कम काढण्याची सुनविा दे ण्यात आली आहे . बँ केिे ई – रुपी सुनविा सुरु केल्यामुळे भारतीय राष्ट्रीय प्रदािे
महामांडळािे ( एि पी सी आय ) निमाव ण केले ल्या एकीकृत प्रदािे प्रणाली यूपीआई( UPI) द्वारे भारतभरातील
कोणत्याही बँ केत रकमाांचे व नििीचे जलद हस्ताांतरण करता ये ईल. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या निवृ त्तीवेति िारकाां िा
बँ केच्या शाखेत प्रत्यक्ष ि जाता नडनजटल माध्यमाच्या द्वारे फॉमव १६ सादर करण्याची सुनविा दे ऊ करण्यात आली
आहे .
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बँकेच्या सांसािि नियोजि नवभािाचे सरव्यवस्थापक श्री व्ही एि काां बळे याां िी उपस्स्थताां चे
स्वाित केले तर नियोजि नवभािाचे उप सरव्यवस्थापक श्री प्रदीप नमश्रI याां िी आभार प्रदशवि
केले.
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