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बँक ऑफ महाराष्ट्रला भारत िरकारने पीएम-केअिस फंडािाठी दे णगी गोळा करण्याकररता
नेमले
पुणे, एसप्रल 06, 2020 : भारत सरकारने बँक ऑफ महाराष्ट्रला पीएम केअसस फंडामध्ये दे णग्या
गोळा करण्यासाठी नामीत केले आहे
कोविड – 19 या विषाणू संक्रमणाच्या प्रादु भास िास अटकाि करण्यासाठी 28 मार्स 2020 रोजी
प्राईम वमवनस्टसस वसटीझन अवसस्टं स अँड ररलीफ ईन इमजसन्सी वसच्युएशन फंड यार्ा प्रारं भ
करण्यात आला असून यातून कोविड – 19 या विषाणू संक्रमण महामारीसह आपत्कालीन स्थितीत
बाधा झालेल्या नागररकां ना वदलासा दे ण्याच्या उद्दे शाने नागररकां ना मदत केली जाते आवण या
संकटकालीन पररस्थितीर्ा सामना केला जातो.
असे सिस योगदान आयकर कायद्यातील कलम 80 जी अंतगसत 100 टक्के प्रास्िकर सूट
वमळण्यास पात्र असून दे णगी दे ण्यासाठी पीएम केअसस फंड या नािे काढलेले र्ेक्स, वडमां ड
डाफ्ट् स यासह आरटीजीएस / एनईएफटी अििा आयएमपीएस द्वारे पाठिलेले पैसे वदले जािू
शकतात. यावशिाय बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वनयुक्त बर्त खात्यात इलेक्ट्रॉवनक स्िअररं ग वसस्टमद्वारे
(ईसीएस) िेट अंशदान दे खील पाठिता येते.
इच्छु क नागररक आवण सं थिापीएम केअसस फंड यामध्ये दे णगी दे ण्यासाठी खालील तपशीलां र्ा िापर
करून दे णगी दे ऊ शकतात
खात्यार्े नाि: पीएम केअसस
खाते क्रमां क: 60355358964
आयएफएससी: MAHB0001160
बँकेर्े नाि:

बँक ऑफ महाराष्ट्र

शाखेर्े नाि:

युपीएससी शाखा

पत्ता: धोलपूर हाऊस, शाहजहान मागस , निी वदल्ली - 110069
कोविड -19 विषाणू संक्रमणार्ा प्रसार रोखण्यासाठी अनेकजण पुढे येिून उदारपणे पीएम केअसस
फंडामध्ये आपले योगदान दे णगी स्वरुपात दे त आहे त ज्यामध्ये सामान्य नागररकां सह नामां वकत,
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प्रख्यात, प्रवतवितआवण प्रवसद्ध व्यक्तीं,समाजातील विविध कॉपोरे ट् स, शासन संथिा, संरक्षण
कमसर्ारी, पीएसयू र्े कमसर्ारी, वसने आवण क्रीडा क्षेत्रातील व्यक्ती आहे त.
संसगास पासून स्वत:र्ा बर्ाि करण्यासाठी आज प्रत्येकजण पाळत असलेल्या वनयमां सह दे शापु ढील
या आव्हानात्मक संकटार्ा सामना करण्यासाठी प्रत्येक नागररकाने पुढे येिून उदार-हस्ते दे णगी
द्यािी आवण हे संकट परतािून लािण्यासाठी सहकायस करािे असे आिाहन बँक ऑफ महाराष्ट्र तफे
करण्यात आलेले आहे .

