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वृत्तपत्रीय निवेदि
बँक ऑफ महाराष्ट्र व एम ए एस नफिाांनियल सर्व्हिसेस प्रायहे ट नलनमटे ड याांच्यामध्ये
कर्ि नवतरण करण्यासाठी व्यूहात्मक सहकायि करार
पुणे नदिाांक २८ नडसेंबर २०२१.

:

दे शाच्या सार्वजनिक बँनकिंग क्षेत्रातील अग्रगण्य बँ क असलेल्या बँक ऑफ

महाराष्ट्र र् एम ए एस नफिािं नशयल सर्व्हवसेस प्रायहे ट नलनमटे ड यािं च्यामध्ये कजव नर्तरण करण्यासाठी

व्यूहात्मक सहकायव करार स्वाक्षरीत करणायत आला. भारतीय ररझर्व बँकेच्या लागू निदे शािं च्यासह
अन्य लागू कायद्ािं च्या अधीि राहूि मध्यम, लघु र् सूक्ष्म उद्ोजकािं िा सदर व्यूहात्मक कजव नर्तरण
व्यर्स्थेत कजव नर्तरण अनभप्रेत आहे . बँक ऑफ महाराष्ट्र र् एम ए एस नफिािं नशयल सर्व्हवसेस प्रायहे ट

नलनमटे ड या दोन्ही सिंस्थािं च्या सदर कजव नर्तरण व्यर्स्थेतील सहभागामुळे त्ािं च्या कजव खात्ाचा
मोठ्या प्रमाणार्र नर्स्तार होईल.

सहभागी कजव नर्तरणाची सिंकल्पिा मूळ धरत असूि त्ामुळे मध्यम, लघु र् सू क्ष्म उद्ोजकािं िा कजव नर्तरण

करण्याच्या पद्धतीत अमुलाग्र बदल होतील असा अनभप्राय बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यर्स्थापकीय
सिंचालक र् मुख्य कायवकारी अनधकारी श्री ए एस राजीर् यािं िी व्यक्त केला. कजव नर्तरीत ि झालेल्या
नकिंर्ा अनतशय कमी कजव नर्तरीत झालेल्या क्षेत्रािं िा पत पुरर्ठा करण्याचे हे सक्षम माध्यम ठरे ल
आनण अिंनतम लाभार्थ्ाव ला परर्डे ल अशा दरािे निधी उपलब्ध होऊ शकेल.

नफिटे क किंपन्यािं शी भागीदारी र्ाढनर्ण्यास बँक ऑफ महाराष्ट्र कनटबद्ध असल्याचे कायव कारी सिंचालक श्री ए बी
नर्जयकुमार यािं िी सािंनगतले . मध्यम लघु र् सूक्ष्म उद्ोगािं िा र्ाजर्ी दरािे निधी उपलब्ध होण्यासाठी अशी तिंत्रज्ञािार्र
आधाररत भागीदाऱ्या हाच पुढील रस्ता असे ल असा आमचा नर्श्वास असल्याचे त्ािं िी सािं नगतले. कजव
नर्तरण करण्यासाठी नडनजटल माध्यमे निमाव ण करण्याची प्रनिये त बँक अग्रे सर असल्याचेही त्ािं िी सािंनगतले .

एम ए एस नफिािं नशयल सर्व्हवसेस प्रायहे ट नलनमटे ड ही भारतीय ररझर्व बँ क नियनमत नबगर बँनकिंग
नर्त्तीय किंपिी असू ि त्ािं च्या शाखािं चे जाळे सिंपूणव भारतात असूि उत्तम ग्राहक आपल्याकडे
र्ळनर्ण्यात किंपिीचा

उत्तम िार्लौनकक आहे

