निगनित सं प्रेषण व निवे शक सं बंध
प्रधाि कार्ाा लर्: लोकिं गल, नशवाजीिगर, पु णे-5
टे नल - 020 25614495, 25614366, 25514501 से 12 नवस्तार. 495

प्रसिद्धीिाठी
बँ क ऑफ महाराष्ट्रतफे राज्यस्तरीय बँ सकिंग िसमतीच्या १४८ व्या बै ठकीचे आयोजन

पु णे, २ िप्टेंबर २०२०: श्री. हे िंत टम्टा, िहाराष्ट्र बँकेचे कार्ाकारी संचालक आनण राज्यस्तरीर् बँनकंग
सनितीचे अध्यक्ष र्ां च्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीर् बँनकंग सनितीची १४८ वी त्रैिानसक बैठक घेण्यात
आली. पीक कजा नवतरणाची प्रगती, आनथा क वषा २०२०-२१ दरम्याि कजा पुरवठा, िहात्मा ज्योनतराव फुले
शे तकरी कजा िुक्ती र्ोजिा, (MJPSKY) कजा िाफी र्ोजिा २०१९ आनण आत्मनिर्ा र र्ारत पॅकेजिधील
नवनवध आनथा क र्ोजिा र्ां ची कार्ावाही इत्यादी नवषर्ां वर बैठकीत चचाा झाली.
सु.श्री. वंनदता कौल सहसनचव, आनथा क सेवा नवर्ाग र्ारत सरकार; िहाराष्ट्र राज्याचे प्रिु ख सनचव, तसेच
िहाराष्ट्र सरकार, ररझर्व्ा बँक ऑफ इं निर्ा, िाबािा , सदस्य बँका, आनण लीि निस्ट्ररक्ट िॅ िेजसा (एलिीएि)
र्ां चे वररष्ठ अनधकारी हे र्ा बैठकीस उपस्ट्थथत होते.
बैठकीिध्ये िहाराष्ट्र शासिािे राज्यातील बँकां िी केंद्र व राज्य शासिाच्या र्ोजिां िा कोनवि-१९ िु ळे
झाले ल्या लॉकिाऊििध्येही सतत आधार नदल्याचा गौरवपूणा उल्लेख केला. १५ ऑगर २०२० रोजी पीक
कजा नवतरण निधाा ररत लक्ष्याच्या ५९% इतके होते जे गेल्या वषीच्या तुलिे त अनधक होते. िात्र िहाराष्ट्र
शासिािे राज्यातील बँकां िा खरीप हं गािाच्या उवाररत कालावधीत पीक कजाा चा अनधक पुरवठा करण्याचे
आवाहि केले. तसेच िहाराष्ट्र शासिािे िहात्मा फुले शे तकरी कजा िुक्ती र्ोजिा व २०१९ कजा िाफी र्ां च्या
पात्र लार्ाथींिा ३० सप्टें बर २०२० पर्ंत त्वररत कजा पुरवठा करण्याचा आग्रह केला. चां गला पाऊस, MJPSKY
र्ोजिा िुळे लार्ाथी शे तकऱर्ां चे िागील दे णे निरं क होणे, आनण र्ारत सरकारिे आत्मनिर्ा र, र्ारत
अंतगात जाहीर केले ले आनथा क पॅकेज इ. र्ािु ळे सदस्य बँकां िा गुंतवणूक कजाा साठी नवत्तपुरवठा
वाढनवण्याची संधी निळत आहे .
श्री बाळासाहे ब टार्व्रे उपिहाव्यवथथापक व सदस्य सनचव राज्यस्तरीर् बँनकंग सनिती, िहाराष्ट्र र्ां िी सवा
उपस्ट्थथतां चे स्वागत केले. श्री. प्रिोद दातार िहाव्यवथथापक व राज्यस्तरीर् बँनकंग सनितीचे नििं त्रक र्ां िी
बैठकीच्या कार्ाा चे संचालि केले . श्री. र्रत बवे सहाय्यक िहाव्यवथथापक र्ां िी आर्ार प्रदशा ि केल्यावर
बैठकीचा सिारोप झाला.

