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वृत्तपत्रीय निवेदि
आदिवासी गावातील स्वयंसहाय्यता बचत गटांसाठी बँ क ऑफ महाराष्ट्र तफे कर्ज दवतरण
कायजक्रम

पुणे ३० नोव्हें बर २०२१.

: दे शाच्या सावव जनिक क्षेत्रातील एक अग्रगण्य बँ क असलेल्या बँ क ऑफ महाराष्ट्र तफे

भारताच्या स्वातं त्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्ाव च्या निनमत्तािे पुणे नजल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील वडे श्वर या दु गवम
आनदवासी गावातील स्वयं सहाय्यता बचत गटां साठी कजव नवतरणाचा कायवक्रम आयोनजत करण्यात आला होता.
. . .
बँ क ऑफ महाराष्ट्रचे कायव कारी सं चालक श्री ए बी नवजयकुमार हे कायव क्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणू ि उपस्थित
होते . त्ां च्या हस्ते सु मारे रु ३.०० कोटी रकमेच्या कजव मं जुरी पत्रां चे वाटप करण्यात आले. तसे च सवोत्कृष्ट्
कामनगरी करणाऱ्या स्वयं सहाय्यता बचत गटां चा गौरव सु द्धा करण्यात आला. पुणे नवभागाचे नवभागीय व्यवथिापक
श्री जतीि दे साई सु द्धा या प्रसं गी उपस्थित होते . तसे च

पुणे पनिम नवभागीय कायाव लयाचे उपनवभागीय व्यवथिापक

श्री अनमत गोयल, पुणे नजल्ह्याचे अग्रणी बँ क व्यवथिापक श्री श्रीकां त कारे गावकर व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण
उपजीनवका अनभयािाचे श्री सुभार् गायकवाड सु द्धा या प्रसं गी उपस्थित होते .

ग्रामीण भागाच्या तळागाळातील मनहलां िा स्वावलंबी बिवूि ग्रामीण नवकासात महत्वाची भूनमका निभावतािाच
राष्ट्रबां धणीच्या कायाव त सु द्धा स्वयं सहाय्यता

बचत गट महत्वाचे योगदाि दे त असल्याचे प्रनतपादि श्री नवजयकुमार

यां िी कायव क्रमास उपस्थित बचत गटां च्या प्रनतनिधींच्या समोर केले. मध्य प्रदे श व झारखंड सारख्या आनदवासी
बहुल राज्यातील आपले अिुभव किि करतािाच आनदवासी बहुल भागात राहणाऱ्या िागररकां िा कजव सु नवधा
उपलब्ध करूि नदल्यास ते बु डीत खाती जाण्याची शक्यता जवळपास िसते च असे ही त्ां िी आवजूवि िमूद केले.
बँ केिे समाजातील सवव घटकां च्या गरजा लक्षात घेऊि अिेक से वा व योजिा सुरु केल्या असल्याचे व
आनिवकदृष्ट्या दु बवल घटकातील िागररकां च्या उत्थािासाठी बँ क ऑफ महाराष्ट्र कायमच कनटबद्ध असल्याचे मत श्री
नवजय कुमार यां िी व्यक्त केले.

स्वयं सहाय्यता

बचत गटां चे यश हे ग्रामीण भागातील मनहलां च्या सबलीकरणात

प्रनतनबं नबत होत असू ि त्ामुळे ग्रामीण भागातील सावकारां च्या प्रभावापासू ि मुक्त होऊि त्ा मनहला स्वावलंबी
झाल्या असल्याचे त्ां िी िमूद केले. बँ क ऑफ महाराष्ट्रिे सवव स्वयं सहाय्यता
केला असू ि स्वयं सहाय्यता
िोंदनवले. स्वयं सहाय्यता

बचत गटां िा वे ळेवर पत पुरवठा

बचत गटां िी सु द्धा त्ां च्या कजाव ची वे ळेवर परतफेड केली असल्याचे निरीक्षण त्ां िी

बचत गटां िा नविानवलंब त्वररत कजे मंजूर होण्यासाठी बँ क ऑफ महाराष्ट्रिे महाराष्ट्र राज्य
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ग्रामीण उपजीनवका अनभयाि, मनहला आनिवक नवकास महामंडळ, राष्ट्रीय ग्रामीण व कृर्ी नवकास बँ क व ग्रामीण
मनहला व बाल नवकास महामंडळ यां च्याशी सामंजस्य करार केला असल्याचे त्ां िी िमूद केले.

