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           agmmkt@mahabank.co.in;          
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          020-25614354/285/324 

प्रसिद्धीिाठी 

बकँ ऑफ महाराष्ट्रन े2018-19 वित्तीय िर्ाातील 4783 कोटी रुपयाांच्या तोट्याच्या तलुनते िर्ा 2019-20 मध्य ेकमािला 389 कोटी 

रूपयाांचा वनव्िळ नफा  

 

पणु,े जनू 16, 2020: बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या सांचालक मांडळाने मांगळिार, 16 जून, 2020 रोजी बँकेच्या पणुे वथित लोकमांगल या 

मुख्यालयी झालले्या बैठकीत 31 माचा 2020 रोजी सांपलले्या वतमाही ि आर्िाक िर्ााच्या वनकालास मान्यता दिली. 

 

कामवगरीची ठळक िवैिष्ट:े   

कायाान्ियन  कामवगरी:  

 चौिी वतमाही - वित्तीय िर्ा कायाान्ियन नफा िार्र्ाक आधारािर  18.73% ने िाढून रुपये 595 कोटी झाला.  

 चौिी वतमाही - वित्तीय िर्ााचा वनव्िळ नफा रुपये 58 कोटी झाला आह.े  

 वित्तीय िर्ा 20 चा कायाान्ियन नफा िार्र्ाक आधारािर 29.55% ने िाढून 2847 कोटी झाला आह.े 

 वित्तीय िर्ा 19 मध्ये झालले्या 4784 कोटी रुपयाांच्या तोट्याच्या तुलनते बकेँचा वित्तीय िर्ा 20 मध्ये रुपये 389 कोटी वनव्िळ नफा 

झाला आह.े 

 वित्तीय िर्ा 19 मध्ये वनव्िळ व्याज अांतर 2.53% होत,े यािर्ी वनव्िळ व्याज अांतर िाढून ते आता 2.60% झालेले आह.े  

व्यिसाय िदृ्धी : 

 बँकेच्या एकूण व्यिसायामध्ये िाढ झाललेी आह.े आर्िाक िर्ा 20 मध्ये बकेँचा एकूण व्यिसाय मागील आर्िाक िर्ााच्या 2, 34, 117 

कोटी रुपयाांच्या तुलनते रुपये 2, 44, 955 कोटी झाला आह.े   

 बँकेच्या कासा (बचत आवण चाल ूखातयाांतील ठेिी) मध्ये िखेील िाढ होिून दिनाांक 31.03.2020 रोजी एकूण कासा ठेिी 50.29% 

झाल्या आहते. गतिर्ी 31.03.2019 रोजी या ठेिी 49.65% होतया. 

 बचत खातयाांमधील ठेिींची िार्र्ाक आधारािरील िाढ 7.80% तर चालू खातयाांमवधल ठेिींची िाढ 9.32% झाली आह.े  

 दकरकोळ कजाामध्ये 21.30% आवण सूक्ष्म, लघु आवण मध्यम कजे (एमएसएमई) यात 25.04% िदृ्धी झाली आह.े  

भाांडिल वथिती: 

 आर्िाक िर्ा 20 मध्ये सिासाधारण भाांडिल पयााप्तता 13.52%  इतकी असनू कॉमन इदिटी टटयर 1 या बरोबरचे गुणोत्तर 10.67% 

आह.े 

 तरलता सांरक्षण गुणोत्तर 184.74% आह.े 
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मालमत्तचेी (कजााची) गणुित्ता (असॅटे िावलटी):  

 वनव्िळ िकीत कजाामध्ये गतिर्ीच्या तुलनते दिनाांक 31.03.2020 रोजी घट होिनू 4.77% झालेली असनू दिनाांक 31.03.2019 

रोजी वनव्िळ िकीत कजे  5.52% इतकी होती. 

 एकूण िकीत कजाामध्ये गतिर्ीच्या तलुनेत दिनाांक 31.03.2020 रोजी घट होिनू 12.81% झाली असनू दिनाांक 31.03.2019 रोजी 

एकूण िकीत कजे 16.40% होती. . 

 तरतूि सांरक्षण गणुोत्तरामद्ध ेदिनाांक 31.03.2020 रोजी िाढ होिून ते 83.97% झाले आह.े दिनाांक 31.03.2019 रोजी ह ेगुणोत्तर 

81.49% होते.  

 दिनाांक 17 एविल 2020 रोजी भारतीय टरझव्हा बँकेने िसृत केलले्या कोविड-19 सांिर्भाय पटरपत्रकाांिये बँकेने आिश्यक 5% 

कोविड-19 वनयामक पॅकेज तरतूिीच्या म्हणजेच रुपये 38 कोटी रुपयाांच्या तुलनेत  एकूण रुपये 150 कोटींची तरतूि आर्िाक 

िर्ा 19-20 मध्य ेकेललेी आह.े   

दिनाांक 31 माचा 2020 कालािधीचा नफा आवण तोटा खात:े  

 31.03.2020 रोजी सांपलेल्या िर्ाासाठी कायाान्ियन नफा रुपये 2847.06 कोटी झाला, जो 31.03.2019 रोजी सांपलेल्या 

िर्ाासाठी 2197.61 कोटी रुपये होता. हाच नफा 31.03.2020 रोजी सांपलले्या वतमाहीत रुपय े595.07 कोटी झाला, तर 

31.03.2019 रोजी सांपलेल्या वतमाहीत कायाान्ियन नफा रुपये 501.18 कोटी होता. 

 दिनाांक 31.03.2020 रोजी सांपलेल्या आर्िाक िर्ााचा वनव्िळ नफा रुपय े 388.58 कोटी झाला आह े जो की, दिनाांक 

31.03.2019 रोजी सांपलले्या आर्िाक िर्ााच्या रुपये 4783.88 कोटी वनव्िळ तोट्याच्या तलुनेत आह.े दिनाांक 31.03.2020 

रोजी सांपलले्या वतमाहीत वनव्िळ नफा 57.57 कोटी रुपये झाला आह.े 

 वनव्िळ व्याज उतपन्नामध्ये िाढ होिून ते दिनाांक 31.03.2020 रोजी रुपये 4278.80 कोटी झाले आह.े गतिर्ी 31.03.2019 

रोजी सांपलले्या आर्िाक िर्ाामध्ये वनव्िळ व्याज उतपन्न रुपय े3733.48 कोटी होत.े यामुळे एकूण िृद्धी रुपये 545.32 कोटी 

(14.61%) इतकी झाली आह.े दिनाांक 31.03.2019 वतमाही समाप्तीस झालेल्या रुपये 999.93 कोटींच्या तुलनेत दिनाांक 

31.03.2020 वतमाही समाप्तीस वनव्िळ व्याज उतपन्न रुपये 1022.51 कोटी इतके झाललेे आह.े  

 विव्वळ व्याज अंतर (व्याज विस्तार आवि व्याज उत्पन्न मालमत्ता सरासरी यांचे गुिोत्तर) यामधे्य वििांक 31.03.2020 रोजी िाढ होिूि 

ते 2.60% झाले आहे. गतिर्षी वििांक 31.03.2019 रोजी विव्वळ व्याज अंतर 2.53% इतके होते.  

 कजाािरील उत्पन्न वििांक 31.03.2020 रोजी 7.23% झाले असूि गतिर्षी वििांक 31.03.2019 हे उत्पन्न 7.68% होते.  

 गंुतििुकीिरील उत्पन्न वििांक 31.03.2020 िर्षा समाप्तीस 7.23% झाले 
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विनाांक 31.03.2020 रोजीचा ताळेबांि:  

 एकूि व्यिसाय वििांक 31.03.2020 रोजी रुपये 2, 44, 955 कोटी झाला असूि गतिर्षी वििांक 31.03.2019 रोजी तो रुपये 2, 34, 

117 कोटी इतका होता. 

 एकूि ठेिी गतिर्षीच्या वििांक 31.03.2019 रोजीच्या रुपये 1, 40, 650 कोटीचं्या तुलिेत वििांक 31.03.2020 रोजी रुपये 1, 50, 066 

कोटी झाल्या आहेत. 

 कासा ठेिीमधे्य िाढ झालेली असूि रुपये 69, 830 कोटीचं्या तुलिेत वििांक 31.03.2020 रोजी रुपये 75, 475 कोटी झाल्या आहेत. ही 

िावर्षाक आधारािरील िाढ रुपये 5, 645 कोटी म्हिजेच 8.08% आहे. वििांक 31.03.2020 रोजी कासा ठेिीत िाढ होिूि 50.29% 

झाली आहे. 

 सकल कजे 5.09 टक्ांिी िाढूि वििांक 31.03.2020 रोजी 86, 872 कोटी रुपये झालेली आहेत. ही कजे वििांक 31.03.2019 रोजी 

82, 666 कोटी होती. 

भाांडिल पयााप्तता 

 बेसल III अन्वये भांडिल पयााप्तता गुिोत्तर वििांक 31.03.2020 रोजी 13.52% झाले आहे तर वििांक 31.03.2019 रोजी हे गुिोत्तर 

11.86% होते. 

 बँकेनी सीईटी-1 भाांडिल गणुोत्तर 10.67% राखल े असून ह ेदकमान विवहत िमाणापेक्षा जाथत आह.े ह ेिमाण विविध मागाांनी 

भाांडिल िाढिण्याची क्षमता िखेील सहजपण ेिवतबबांवबत करते 

मालमत्तचेी (कजााची) गणुित्ता  

 वििांक 31.03.2020 रोजी सकल थकीत कजे आवि विव्वळ थकीत कजे रुपये 12, 152 कोटी (12.81%) आवि 4, 145 कोटी रुपये 

(4.77%) झाली आहेत तर हीच कजे गतिर्षी 31.03.2019 रोजी 15, 324 कोटी रुपये (16.40%) आवि 4, 559 कोटी रुपये (5.52%) 

होती. सकल आवि विव्वळ यांचा वििांक 31.12.2019 रोजी स्तर अिुक्रमे रुपये 15, 746 कोटी (16.77%) आवि रुपये 4, 507 कोटी 

(5.46%) होता.  

 31 31.03.2020 रोजी तरतूिीची पयााप्तता ििाविल्यानुसार तरतूि सांरक्षण गुणोत्तरात िाढ होिून ते 83.97% झाले. 

कोविड -19 सांसगा आव्हानाांना बकँ ओफ महाराष्ट्रच ेिवतसाि 

 गले्या अनेक आठिड्ाांमध्य ेकोविड -19 या सािीच्या ििेभर पसरलले्या आजाराविरोधात सांपूणा िेि अभूतपूिा पद्धतीन ेझुांझत 

असताना पावहले आह.ेबँकेन ेया गांभीर वथितीला ओळखून बँकेिे ग्राहक / कमाचारी यांच्या कल्यािाथा विविध सहाय्यकारी उपाय 

योवजले. बँकेच्या 97.50% पेक्षा अवधक शाखा आवि 88% एटीएम्स कायारत होते. 

 बँकेने 30 जून 2020 या िरम्यान बँकेच्या चालू आवण बचत खातयाांमधील सेिा िुल्काना सूट दिली. बँकेने आपातकालीन के्रवडट 

लाईन गरॅांटी योजना अांतगात जीईसीएल योजनेचा िारांभ केला आह.े  या योजनेंतगात बँक वित्तीय िर्ा 2019-20 साठी रु. 100 
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कोटी पयान्तच्या िार्र्ाक उलाढाल करणार् या सिा व्यािसावयक खातयाांसाठी एकूण बाकी कजााच्या (अवधकतम रु. 25 कोटी 

पयान्त) 20% पयान्त खेळते भाांडिल कजााचा िथताि दिला आह.े  बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या कमाचार् याांनी पांतिधान सहातयता 

कोर्ामध्ये रु. 5 कोटी आवण महाराष्ट्र मखु्यमांत्री सहातयता कोर् कोविड-19 साठी  1 कोटी रुपयाांचे अांििान दिलले ेआह.े िाखेत 

ग्राहक आल्यानांतर तयाांच्यासाठी विविध िवतबांधातमक उपाय जसे की, माथक, सॅवनटायझर िणेे आवण सामावजक अांतर राखण े

आिी उपाय बँकेने केले आहते. िेिाांतगात 32 विभागीय कायाालयाांच्या माध्यमातून बँक ऑफ महाराष्ट्राने माथक, हातमोजे, 

पाण्याच्या बाटल्या, अन्नाची पादकटे, कॅनॉपी-छत्र्या, दकराणा सावहतयाांचे वितरण करून कोरोंना योध्याची भूवमका समिापण े

िठिली आह.े  


