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वृत्तपत्रीय निवेदि   

गृह कर्ज व चारचाकी वाहि कर्ज ग्राहकाांसाठी बँक ऑफ महाराष््टकडूि नडनर्टल कर्ाजचा मांच 

नवमोचीत केला 

पुणे दिन ांक ८ ऑक्टोबर २०२१ : िेश च्य  स र्वजदनक बँदकां ग के्षत्र तील अग्रगण्य बँक असलेल्य  बँक 

ऑफ मह र ष्ट्र ने आपल्य  गृह कजव र् च रच की र् हन कजव ग्र हक ांस ठी  दिदजटल कज वच  मांच 

दर्मोचीत केल . त्य मुळे सांभ व्य ररटेल कजव ग्र हक ांन  त्य ांच्य  सोयीच्य  दठक णी र् सोईस्कर रे्ळेत 

क गिपत्र दर्रदहत प्रदियेच  अर्लांब करून दिदजटल म ध्यम द्व रे कज वकरीत  अजव करत  येईल. 

तसेच य  दिदजटल कजव सुदर्धेमुळे सर्व आर्श्यक म दहती दिदजटल पद्धतीने भरल्य नांतर कोणत्य ही 

म नर्ी हस्तके्षप च्य  दशर् य गृह र् च रच की र् हन कज ांन  तत्वतः म न्यत  प्रि न करण्य त येईल. 
सिर सुदर्धेद्व रे ग्र हक चे केर् यसी, दसदबल र् दर्त्तीय तपशील पित ळून घेण्य ची सोय सुद्ध  आहे. 
www.bankofmaharashtra.in य  बँकेच्य  अदधकृत सांकेतस्थळ ल  भेट िेऊन सांभ व्य ग्र हक 

उपरोक्त सुदर्धेच  ल भ घेऊ शकत त. 

बँक ऑफ मह र ष्ट्र  च्य  मुख्य लय त झ लेल्य  एक  सम रांभ त बँकेचे व्यर्स्थ पकीय सांच लक र् मुख्य 

क यवक री अदधक री श्री ए एस र जीर् य ांनी सिर दिदजटल सुदर्धेचे लोक पवण केले. बँकेचे क यवक री 

सांच लक श्री हेमांत टम्ट  र् श्री ए बी दर्जयकुम र हे बँकेच्य  सर्व सरव्यर्स्थ पक र् ४० दर्भ गीय 

व्यर्स्थ पक र् अन्य र्ररष्ठ अदधक ऱय ांच्य सह िुर्दवष्य प्रण ली द्व रे उपस्स्थत होते.  . . .  

सिर दिदजटल सुदर्धेचे लोक पवण करत न  बँकेचे व्यर्स्थ पकीय सांच लक र् मुख्य क यवक री 

अदधक री श्री ए एस र जीर् य ांनी स ांदगतले की सिर दिदजटल सेर्  लोक पवण करत न  ग्र हक ांन  

कोणत्य ही अिथळ्य दशर् य बँदकां गच  आनांि घेत  य र्  हे उदिष्ट् आहे. आपली दिदजटल बँदकां ग 

अदधक मजबूत र् सुरळीत करण्य स ठी बँकेने अनेक प उले उचलली असून अश  ग्र हककें दित 

सुदर्ध  पुरदर्ण्य स ठी बँक नेहमीच पुढ क र घेईल. 

सध्य च्य  उत्सर्ी उत्स ही र् त र्रण त ग्र हक ांन  खरेिीच  आनांि सुलभतेने घेत  य र्  म्हणून  बँकेने 

गृह र् च रच की र् हन कज वर्रील प्रदिय  शुल्क म फ केले असून य  कजव योजन ांचे व्य जिर सुद्ध  

अदतशय आकर्वक ठेर्ण्य त आले आहेत. 

http://www.bankofmaharashtra.in/

