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1501, शििाजीनगर, पण
ु े 411 005

020-25614324
media@mahabank.co.in

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 23 जुलाई, 2020
आर्थिक िर्ि 2020-21 च्या पहिल्या तिमािीि बँक ऑफ मिाराष्ट्र ने
101 कोटी रुपयाांचा तनव्िळ नफा ममळिला
दृष्ट्टीक्षेपाि तनकाल
कामर्िरीची िैमिष्ट््ये :
 आर्थाक िर्ा 2020-21 च्र्ा पदिल्र्ा तिमािीचा तनव्िळ नफा रु.101 कोटी इिका झाला असन
ू .
गििर्ीच्र्ा िल
ु नेि िी िद्ध
ु शमक िल
ु नेि 75.47% आिे .
ृ ी 24.72% ि अनक्र

 आर्थाक िर्ा 2021-21 च्र्ा पदिल्र्ा तिमािीचा कार्ाान्िर्न नफा गििर्ीच्र्ा पदिल्र्ा तिमािीच्र्ा
िल
ु नेि 7.91% ि गेल्र्ा तिमािीच्र्ा िल
ु नेि 19.33% िाढून रु.710 कोटी इिका झाला.

 आर्थाक िर्ा 2020-21 च्र्ा पदिल्र्ा तिमािीि कजाािरील उत्पन्नाि गििर्ीच्र्ा पदिल्र्ा तिमािीच्र्ा
िल
ु नेि 67 बेशसस पॉईंट

ि गेल्र्ा तिमािीच्र्ा िल
ु नेि 83 बेशसस पॉईंट इिकी िाढ िोऊन एकूण

7.69% इिकी िाढ झाली आिे .

 आर्थाक िर्ा 2020-21 च्र्ा पदिल्र्ा तिमािीच्र्ा व्र्ाजाचे तनव्िळ उत्पन्न गििर्ीच्र्ा पदिल्र्ा

तिमािीच्र्ा िल
ु नेि 9.14% आणण गेल्र्ा तिमािीच्र्ा िल
ु नेि 6.14% इिके िाढून रु.1087.92 कोटी
झाले.

व्यिसाय िद्ध
ृ ी :
 बँकेचा एकूण व्र्िसार् िाढून दि.30.6.2020 रोजी रु.2,49,608 कोटी इिका झाला. गििर्ी
दि.30.6.2019 रोजी एकूण व्र्िसार् रु.2,31,973 कोटी िोिा. िी िाढ 7.60% इिकी आिे .

 बँकेच्र्ा कासा (चालू खािे ि बचि खािे) ठे िी गििर्ीच्र्ा िल
ु नेि 13.51% ने िाढून रु.75824
कोटी इिक्र्ा झाल्र्ा. बँकेचे कासा ठे िींचे प्रमाण 50% इिके आिे .

 बचि खािे ठे िी गििर्ीच्र्ा िल
ु नेि 14.45% इिक्र्ा िाढून रु.63814 कोटी झाल्र्ा.

 एकूण ठे िी गििर्ीच्र्ा पदिल्र्ा तिमािीच्र्ा िल
ु नेि 10.11% इिक्र्ा िाढून रु.152987 कोटी
झाल्र्ा.

 एकूण कजे गििर्ीच्र्ा पदिल्र्ा तिमािीच्र्ा िल
ु नेि 3.86% ने िाढून 30.6.2020 रोजी रु.96,621
कोटी झाली.

 ककरकोळ कजे आर्थाक िर्ा 2020-21 च्र्ा पदिल्र्ा तिमािीि गििर्ीच्र्ा पदिल्र्ा तिमािीच्र्ा िल
ु नेि
31.36% आणण गेल्र्ा तिमािीच्र्ा िल
ु नेि िी िाढ़ 6.05% आिे .
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 सक्ष्
ू म,लुु आणण म्र्म उ्र्ोगांची कजे गििर्ीच्र्ा पदिल्र्ा तिमािीच्र्ा िल
ु नेि 35.92% आणण
गेल्र्ा तिमािीच्र्ा िल
ु नेि 7.28% इिकी िाढली.

भाांडिल प्थथिी :

 भांडिल पर्ााप्ििा गण
ु ोत्िर दि.30.6.2020 रोजी 13.21% ि सामान्र् भागभांडिल स्िर 1 गण
ु ोत्िर
10.23% इिके झाले.

 िरलिा िरिि
ू गण
ु ोत्िर (शलक्क्िडीटी किरे ज रे िो) 232.33% आिे .
सांपत्िी िण
ु ित्िा :

 तनव्िळ थककि कजे दि.30.6.2019 च्र्ा 5.98% च्र्ा िल
ु नेि दि.30.6.2020 रोजी 4.10% इिकी
कमी झाली. दि. 31.3.2020 रोजी िी 4.77% िोिी.

 एकूण थककि कजे दि.30.6.2019 च्र्ा 17.90% च्र्ा िल
ु नेि दि.30.6.2020 रोजी 10.93% इिकी
कमी झाली. दि.31.3.2020 रोजी िी 12.81% िोिी.

 संरक्षक िरिि
ू गण
ु ोत्िराम्र्े (प्रोविजन कव्िरे ज रे िो) 30.6.2019 च्र्ा 81.24% च्र्ा िल
ु नेि
दि.30.6.2020 रोजी 85.62% इिकी सध
ु ारणा झाली. दि.31.3.2020 रोजी िे 83.97% िोिे.

 ररझव्िा बँक ऑफ इंडडर्ाच्र्ा दि. 17 एवप्रल, 2020 च्र्ा कोक्व्िड़-19 बद्दलच्र्ा पररपत्रकानस
ु ार बँकेने

आर्थाक िर्ा 2020-21 च्र्ा पदिल्र्ा तिमािीि कोक्व्िड-19 तनर्ंत्रण पॅकेज िरिि
ू रु.275 कोटी इिकी

केली आिे . िसेच तनर्ंत्रकांच्र्ा 10% म्िणजे रु.75 कोटीच्र्ा िरिि
ु ीच्र्ा शिफारसीच्र्ा िल
ु नेि रु.425
कोटी इिकी एकूण िरिि
ू दि.30.6.2020 ला केली आिे .

बँक ऑफ मिाराष्ट्रच्र्ा संचालक मंडळाने पण
ु े र्ेथे दिनांक 23.7.2020 रोजी झालेल्र्ा आपल्र्ा बैठकीि 30
जून, 2020 रोजी संपलेल्र्ा तिमािीच्र्ा आर्थाक तनकालांना मान्र्िा दिली.
नफा-िोटा पत्रक - हिनाांक 30 जून, 2020 रोजी सांपलेल्या तिमािीसाठी
 दि.30.6.2020 रोजी संपलेल्र्ा तिमािीचा तनव्िळ नफा दि.30.6.2019 रोजी संपलेल्र्ा तिमािीच्र्ा

रु.81 कोटीच्र्ा िल
ु नेि िाढून रु.101 कोटी झाला. दि.31.3.2020 रोजी संपलेल्र्ा तिमािीचा तनव्िळ
नफा रु.58 कोटी िोिा.

 दि.30.6.2020 रोजी संपलेल्र्ा तिमािीचा कार्ाान्िर्न नफा दि.30.6.2019 रोजी संपलेल्र्ा
तिमािीच्र्ा रु.658 कोटीच्र्ा िल
ु नेि रु.710 कोटी इिका िाढला. (रु.52 कोटी ची िाढ 7.84% िद्ध
ृ ी
ििाििे) दि.31.3.2020 रोजी संपलेल्र्ा तिमािीचा कार्ाान्िर्न नफा रु.595 कोटी इिका िोिा.

 दि.30.6.2020 रोजी संपलेल्र्ा तिमािीचे तनव्िळ व्र्ाजाचे उत्पन्न दि.30.6.2019 रोजी संपलेल्र्ा

तिमािीच्र्ा रु.997 कोटीच्र्ा िल
ु नेि रु.1088 कोटी इिके िाढले. (रु.91 कोटी ची िाढ 9.14% िद्ध
ृ ी
ििाििे) िेच उत्पन्न दि.31.3.2020 रोजी संपलेल्र्ा तिमािीि रु.1023 कोटी ि 31.3.2020 रोजी
संपलेल्र्ा िर्ााि रु.4279 कोटी िोिे.

 दि.30.6.2020 रोजी संपलेल्र्ा तिमािीि व्र्ाजाच्र्ा सकल उत्पन्नाि दि.30.6.2019 रोजी संपलेल्र्ा

तिमािीच्र्ा िल
ु नेि 7.02% पासन
ू 7.69% इिकी िाढ झाली. दि.31.3.2020 रोजी संपलेल्र्ा तिमािीि
िे उत्पन्न 6.86% िोिे.

 दि.30.6.2020 रोजी संपलेल्र्ा तिमािीि खचा आणण उत्पन्न र्ांच्र्ा गण
ु ोत्िराम्र्े 30.6.2019

रोजी संपलेल्र्ा तिमािीच्र्ा 53.50% च्र्ा िल
ु नेि 51.25% इिकी सध
ु ारणा झाली. दि.31.3.2020
रोजी संपलेल्र्ा तिमािीि िे गण
ु ोत्िर 57.93% िोिे.

2

हिनाांक 30.6.2020 रोजीचा िाळे बि
ां :
 दि.30.6.2020 रोजी एकूण व्र्िसार् रु.2,49,608 कोटी इिका झाला. गििर्ी दि.30.6.2019 रोजी
एकूण व्र्िसार् रु.2,31,973 कोटी ि दि.31.3.2020 रोजी रु.2,44,955 कोटी इिका िोिा.

 दि.30.6.2020 रोजी एकूण ठे िी रु.1,52,987 कोटी इिक्र्ा झाल्र्ा. गििर्ी दि.30.6.2019 रोजी

असणा-र्ा रु.1,38,941 कोटीच्र्ा िल
ु नेि त्र्ाि िाढ झाली. दि.31.3.2020 रोजी एकूण ठे िी
रु.1,40,099 कोटी इिक्र्ा िोत्र्ा.

 दि.30.6.2020 रोजी कासा ठे िी रु.75,824 कोटी इिक्र्ा झाल्र्ा. गििर्ी दि.30.6.2019 रोजी

कासा ठे िी रु.66801 कोटी िोत्र्ा. गििर्ीच्र्ा िल
ु नेि त्र्ाि रु. 9021 कोटी (13.51%) इिकी िाढ
झाली. दि.31.3.2020 रोजी र्ा ठे िी रु.75475 कोटी इिक्र्ा िोत्र्ा. एकूण ठे िींम्र्े कासा ठे िींचे
प्रमाण दि.30.6.2020 रोजी 50% इिके िोिे.

भाांडिल पयाितििा :

 बेसेल 3 तनकर्ांनस
ु ार दि. 30.6.2020 रोजी भांडिल पर्ााप्ििा गण
ु ोत्िर 13.21% िोिे.
दि.30.6.2019 रोजी िे 11.69% िोिे.

 सीईटी 1 भांडिल 10.23% िोिे जे तनर्ंत्रकांच्र्ा ककमान शिफारसींपक्ष
े ा बरे च अर्धक आिे .
सांपत्िी िण
ु ित्िा :

 एकूण ि तनव्िळ थककि कजे दि.30.6.2020 रोजी अनक्र
ु मे रु.10559 कोटी (10.93%) आणण

रु.3677 कोटी (4.10%) इिकी िोिी. दि.30.6.2019 रोजी िी अनक्र
ु मे 16,650 कोटी (17.90%) ि
रु.4856 कोटी (5.98%) िसेच दि.31.3.2020 रोजी अनक्र
ु मे 12152 कोटी (12.81%) ि रु.4145
कोटी (4.77%) इिकी िोिी.

 संरक्षक िरिि
ू गण
ु ोत्िराम्र्े दि.30.6.2019 रोजी 81.24% िरुन दि.30.6.2020 रोजी 85.62%
इिकी िाढ झाली. िे गण
ु ोत्िर दि.31.3.2020 रोजी 83.97% िोिे. िरिि
ू गण
ु ोत्िरािील िाढ िी
मख्
ु र्ि: दि.30.6.2020 च्र्ा कोक्व्िड-19 च्र्ा रु.425 कोटी िरिि
ु ीमळ
ु े आिे .
कोप्व्िड सिाय्य :
आरबीआर् ने जािीर केल्र्ाप्रमाणे 24% ग्रािकांनी मि
ु ि कजाांच्र्ा स्थर्गिीचा लाभ ुेिला. दि.30.6.2020
रोजी संपलेल्र्ा तिमािीि सक्ष्
ू म, लुु आणण म्र्म उ्र्ोग क्षेत्रासाठी कोक्व्िड-19 संबर्ं धि रु.2500

कोटींची कजे मंजूर करण्र्ाि आली. करोना साथीम्र्े 97% िाखा आणण 89% एटीएम कार्ारि िोिी.
िाखा, कार्ाालर्े आणण एटीएम म्र्े जोमिार संरक्षक व्र्िस्था (तनजांिक
ु ीकरण, संरक्षक साधने इत्र्ादि)

करण्र्ाि आली. बँकेच्र्ा कमाचा-र्ांनी एकूण रु.5 कोटी पीएम केअसा तनधी ि मख्
ु र्मंत्री सिार्िा तनधीला

दिले. करोना र्ो््र्ांसाठी बँकेने मख
ु पट्टर्
् ा, िािमोजे, पाण्र्ाच्र्ा बाटल्र्ा, अन्न पाककटे , ककराणा माल
इ.गोष्ट्टींच्र्ा स्िरूपाि मिि दिली.

र्ा साथीि बँकेने ग्रािकांना खालीलप्रमाणे मििीचा िाि दिला.
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1) दि. 01.03.2020 िे 31.08.2020 र्ा कालािधीम्र्े कजाफेडीसाठी 6 (3+3) मदिने स्थर्गिी/ कॅि
क्रेडडटिरील व्र्ाजासाठी व्र्ाज आकारणी पढ
ु े ढकलणे.

2) कजािारांच्र्ा एकूण बाकी कजााच्र्ा 20% पर्ांि खेळिे भांडिल परु विण्र्ासाठी जीईसीएल (गॅरंटेड
इमजान्सी क्रेडडट लाईन) र्ोजना.

3) स्टँ डबार् लाईन ऑफ क्रेडडट (एसएलसी) ्िारे िािडीची कजासवु िधा.

4) कोक्व्िड-19 मिाबँक एसएचजी (स्िर्ं सिार्िा बचि गट) रािि र्ोजना
5) कोक्व्िड-19 मिाबँक ककसान रािि र्ोजना

6) कोक्व्िड-19 मळ
ु े चालू ि बचि खात्र्ािील कािी विशिष्ट्ट िल्
ु कांना माफी
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विपणन ि प्रचार विभाग
प्रधान कार्ाालर्
लोकमंगल,
1501, शििाजीनगर, पुणे 411 005

020-25614324

िीर्ि व्यिसाय

(रू. कोटी म्र्े)
रोजी

वििरण
जून 19

एकूण व्र्िसार्

माचि 20

जून 20

िवृ द्ध

िावर्िक

तिमािी

231973

244955

249608

7.60%

1.90%

138941

150066

152987

10.11%

1.95%

66801

75475

75824

13.51%

0.46%

48.08%

50.29%

49.56%

एकूण कजे

93032

94889

96621

3.86%

1.83%

एकूण गि
ुं िणूक

52861

58171

61150

15.68%

5.12%

ठे िी
त्र्ापैकी कासा ठे िी
एकूण ठे िींम्र्े कासाचे प्रमाण (%)

नफा

(रू. कोटी म्र्े)

िपिील
एकूण उत्पन्न
एकूण खचि

कायािन्ियन नफा
कर ििळिा िरिि
ु ी आणण
आकप्थमकिा
करपि
ू ि नफा
कर खचि
तनव्िळ नफा

समाति तिमािी
जन
ू 19

माचि 20

3192

3198

2533

बिल
जन
ू 20

िावर्िक

तिमािी

3265

2.28%

2.09%

2603

2555

0.86%

-1.85%

658

595

710

7.91%

19.34%

921

910

609

-33.88%

-33.08%

(262)

(315)

101

138.60%

132.10%

(373)

0

58

101

(343)
81

24.72%

74.17%
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िाळे बि
ां
(रू. कोटी म्र्े)
रोजी

िे यक

जून 19
5824

माचि 20
5824

4626

4931

ठे िी

138941

150066

कजे

3205

3670

अन्र् िे णी ि िरिि
ु ी

3204

4375

12768
5060

155800

168867

181671

8041

10354

16956

82
52488

93
57741

119

81205

86872

क्स्थर मालमत्िा

1729

1676

इिर मालमत्िा

12255

12132

155800

168867

भांडिल
गंगाजळी

मालमत्िा

एकूण

ररज़िा बैंक ऑफ इंडडर्ा कडील रोख ि ठे िी
इिर बँकांकडील र्ेणी ि अल्प सच
ू नेिरील रक्कम
गि
ुं िणुकी

कजे (तनव्िळ)

एकूण

जून 20
5824
5032
152987

60729
89740
1696
12432
181671

िि
ांु िणि
ु ारासाांठी िेिळे सािरीकरण बँकेच्या www.bankofmaharashtra.in या िेबसाइट िर िेिळे िे ण्याि येि
आिे .
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Photo
फोटो म्र्े : डािीकड़ून श्री िे मन्ि टम्टा, कार्ाकारी संचालक, श्री ए. एस. राजीि, व्र्िस्थापकीर् संचालक ि
मख्
ु र् कार्ाकारी अर्धकारी, श्री संजर् रूद्र, मिाप्रबंधक, वित्ि ि लेखा िसेच श्री नागेश्िर राि, कार्ाकारी
संचालक िे (द्रक
ु श्राव्र्) क्व्िडडओ कॉन्फरन्स ्िारे बैंकेचा तनकालाची मादििी िे िाना
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