प्रसिद्धीिाठी

बँक ऑफ महाराष्ट्रची

प्रगतीपथावर घोडदौड;

बँकेस डडसेंबर 2019 च्या ततमाहीत रु. 135 कोटीींचा तिव्वळ तर कायाान्वयि िफा रु.
842 कोटी

पण
ु े, जािेवारी 20, 2020: बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या संचालक मंडळाने आज बँकेच्या डडसेंबर तिमाही आणि 31
डडसेंबर 2019 रोजी संपलेल्या नऊ महहनयांच्या आर्थिक तनकालांना आज मख्
ु यालयाि झालेल्या बैठकीमध्ये
मंजूरी हिली. खािी लेखापरीक्षकांच्याद्वारे मयािहिि पन
ु रावलोकनाच्या अधीन आहेि.
कामगगरीची ठळक वैशिष्ट्टे
िफा

 बँकेचा कायािनवयन नफा रु 842 कोटीं झाला असन
ू ही मजबि
ू वाढ 95% आहे .
 बँकेचा तनव्वळ नफा रु. 135 कोटीं झाला असन
ू वार्षिक आधारावरील रु 3764 कोटी िोट्याच्या
पार्शविभम
ू ीवर हा नफा आहे. नफ्यामधील ही वाढ बँकेचे तनव्वळ व्याज उत्पनन, मोठ्या प्रमािाि केली
गेलेली जोमिार वसल
ू ी आणि बँकेने घािलेल्या खचािवरील तनयंत्रिामळ
ु े ही वद्ध
ृ ी साध्य झालेली आहे .
 व्याज उत्पनन रु 3016 कोटीने वाढलेले असन
ू ही वद्ध
ृ ी 14 % आहे.
 तनव्वळ व्याज उत्पनन रु 1186 कोटी झाला असन
ू ही वाढ 36 % इिकी आहे .
 व्याजेिर उत्पनन रु 442 कोटी झालेली असन
ू ही वाढ 8 % झाली आहे .
 ठे वींवरील मल्
ू य घटलेले असन
ू ही घट 5.01 % च्या िल
ु नेंि 4.81 % झाली आहे .
 तनव्वळ व्याजामधील अंिर (नेट इंटरे स्ट मार्जिन) या मध्ये िे खील 2.41 % च्या िल
ु नेि 2.86 % वाढ
झालेली आहे .
 मल्
ू य आणि उत्पनन यांचे गि
ु ोत्िर डडसेंबर 2018-19 तिमाहीच्या 48 % िल
ु नेि वाढून डडसेंबर 2019-20
तिमाही मध्ये 66% झाले आहे .

िऊ महहन्याींची लाभप्रदता ( िऊमाह आगथाक वर्ा 2018-19 ते िऊ माह आगथाक वर्ा 2019-20)
 कायािनवयन नफ्यामध्ये मजबि
ू वाढ रु. 2252 कोटी इिकी झाली असन
ू ही सदृ
ु ढ वद्ध
ृ ी 33 % झाली
आहे .
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 तनव्वळ नफ्यामधील वाढ रू. 4856 कोटी िोट्याच्या िल
ु नेि रू. 331 कोटी झालेली आहे .
 व्याज उत्पनन वाढून िे रू. 8689 कोटी झालेले असन
ू ही वाढ 7.61 % आहे .
 तनव्वळ व्याज उत्पनन वाढलेले असन
ू िे रु 3256 कोटी झालेले आहे आणि ही वाढ 19.12 % इिकी
आहे .
 व्याजेिर उत्पनन वाढून िे रु 1257 कोटी झाले असन
ही वाढ 8.21 % झाली आहे.
ू
 तनव्वळ व्याजामधील अंिर 2.50% च्या िल
ु नेि वाढून 2.68% झाले आहे .
व्यवसाय
 बँकेचा एकूि व्यवसाय हिनांक 31.12.2019 रोजी 235867 कोटी एव्हढा झाला असन
ू गिवषीच्या िल
ु नेि
4.55 % वाढ िर्िवली आहे .
 बँकेच्या एकूि ठे वींमध्ये रु. 141986 कोटींची वद्ध
ू ही वाढ 4.4 % आहे .
ृ ी झालेली असन
 कासा ठे वी (बचि आणि चालू खात्यािील ठे वी) हिनांक 31.12.2019 रोजी रु. 68246 कोटी इिक्या
झालेल्या आहे ि. गि वषीच्या िल
ु नेि त्याि 7.04 % वाढ झाली आहे .
 एकूि ठे वींमधील कासा ठे वींचे प्रमािाि 31.12.2018 च्या 46.88 % च्या िल
ु नेि 31.12.2019 रोजी 48.07
% झाल्या आहे ि.
 31.12.2019 रोजी बँकेची एकूि कजे रु 93882 कोटी आहे ि.
 कृषी कजे, ककरकोळ कजे िसेच सक्ष्
ू म, लघ,ु आणि मध्यम व्यवसायामध्ये 57 % वाढ झालेली असन
ू
एकूि कजािच्या 31.12.2019 रोजीच्या िल
ु नेि 54 % झालेली आहे ि.
मालमत्तेची गण
ु वत्ता
 31.12.2019 रोजी एकूि थकीि कजे रु. 15746 कोटी (16.77 %) झालेली असन
ू 31.12.2018 रोजीच्या रु.
15509 कोटी (17.31 %) झालेली आहे ि. (16.86 % 30.09.2019 नस
ु ार)

 31.12.2019 रोजी तनव्वळ थकीि कजे रु. 4507 कोटी (5.46 %) झालेली असन
ू 31.12.2018 रोजी रु. 4647
कोटी (5.91 %) झाली आहे ि (5.48 % 30.09.2019 नस
ु ार)

 बँकेने संरक्षक गि
ु ोत्िर िरिि
ु ीमध्ये पोषक गि
ु ोत्िर राखले असन
ू हे गि
ु ोत्िर 31.12.2019 रोजी 82.63
% इिके आहे .

भाींडवल पयााप्तता
 भांडवल पयािप्ििा गि
ु ोत्िर 31.12.2019 रोजी 11.21 % एव्हढे झाले असन
ू ही वाढ 31.12.2018 रोजीच्या
11.049 % िल
ु नेि झालेली आहे . ( 11.83 % 30.09.2019 नस
ु ार)

 31.12.2019 रोजी टायर 1 गि
ु ोत्िर 9.44 % इिके राहहले आहे . ( 10.01 % 30.09.2019 नस
ु ार)
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फोटो:
बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मख्
ु य कायिकारी अर्धकारी श्री ए एस राजीव यांनी बँकेचे
तिसरी तिमाही-2019-20 वषािचे आर्थिक तनकाल हिनांक 20 जानेवारी 2020 रोजी बँकेच्या पि
ु े र्स्थि लोकमंगल
मख्
ु यालयी एका पत्रकार पररषिे मध्ये

जाहीर केले.

फोटोमध्ये ( डावीकडूि): बँकेचे सरव्यवस्थापक आणि मख्
ु य र्वत्िीय अर्धकारी श्री व्ही पी श्रीवास्िव,

कायिकारी

संचालक श्री. ए. सी. राऊि व्यवस्थापकीय संचालक आणि मख्
ु य कायिकारी अर्धकारी श्री ए एस राजीव आणि
आणि कायिकारी संचालक श्री हे मि
ं टम्टा उपर्स्थि होिे.

Page 3 of 3

