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वृ त्तपत्रीय निवे दि
नदि ां क : 29th एनिल 2021

31st मार्च 2021 रोजी सांपलेली निम ही व व नषिक आनथिक निक ल
बँ क ऑफ मह र ष्ट्रल रु.550 कोटी, निव्वळ िफ 42%.वाढ.
कामगिरीतीत सातत्य , नफा क्षमतेत वाढ , संतुगित वाढ
दृष्ट्ीक्षे प ि निक ल
गवत्तीय वर्च २०- २१ र्ौथी गतमाही
 निव्वळ िफ्य ि 187% व ढ होऊि िफ रु 165 कोटी


क य िन्वयि िफ 159 % व ढू ि रु 1540 कोटी. ( ि ांनत्रकदृष्ट्यi लेख बां द ख त्य ि

रु

509 कोटीचे

अस ध रण उत्पन्न वगळि क य िन्वयि िफ 73% व ढू ि रु 1031 कोटी झ ल आहे . )
 निव्वळ व्य ज उत्पन्न 35 % व ढू ि रु 1,383 कोटी
 निव्वळ व्य ज अां िर 2.43 % वरून 3.11%
 शु ल्क आधाररत उत्पन्न 22 % वाढू न रु 315 कोटी उत्पन्न ि 86 % वाढ होऊन रु 727 कोटी (ि ांनत्रकदृष्ट्यi
लेख बां ध ख त्य ि रु 509 कोटीचे अस ध रण उत्पन्न वगळि )
गवत्तीय वर्च २०२० – २१
 निव्वळ िफ्य ि 42% व ढ होऊि रु 550 कोटी
 क य िन्वयि िफ 39 % व ढू ि रु 3,958 कोटी. (ि ांनत्रकदृष्ट्यi लेख बां ध ख त्य ि

रु 509 कोटीचे अस ध रण

उत्पन्न वगळि क य िन्वयि िफ्य ि 21 % वाढ. )
 निव्वळ व्य ज उत्पन्न 14 % व ढू ि रु. 4,898 कोटी
 क स ( च लू व बचि ख त्य िील ठे वी )

54 %

 संरक्षक तरतूद िुणोत्तरामध्ये ( Provision Coverage Ratio ) (PCR) सुध रण होऊि िो 90 % झ ल आहे
 एकूण थगकत कर्जे 12.81 % वरूि घटू ि 7.23 %. गनव्वळ थगकत कर्जे

4.77% वरूि घटू ि 2.48% .

 शुल्क आध ररि उत्पन्न 17.65% व ढू ि रु 1,002 कोटी अन्य उत्पन्नात 59.18 % व ढ होऊि रु 2,625 कोटी .
 खचि उत्पन्न गु णोत्तर ि सुध रण होऊि त्य ि

51.97% वरूि 47.39 % पयंि घट
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अस ध रण उत्पन्न वगळि खचि उत्पन्न गु णोत्तर 50.82 %).
व्यवसाय वृद्धी
 बँकेर्ा एकूण व्यवसाय 15 % वाढू न रु 2,81,659 कोटी . क्रगमक आधारावर ती 6% पयंत आहे
 एकूण ठे वी 16 % व ढू ि रु 1,74,006 कोटी . क्रगमक आधारावर ती 7% पयंत .
 क स ( च लू व बचि ख त्य िील ठे वी ) 24 % वाढू न रु 93,945 कोटी
 एकूण कर्जे 13 % वाढू न रु 1,07,654 कोटी . गनव्वळ कर्जे 18 % वाढू न रु 1,02,405 कोटी
 ररटे ल, कृषी व सूक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रम ( RAM - Retail, Agri & MSME ) व्यवस य ि 25 % व ढ . ररटे ल
कज िि 26% वाढ होऊन रु 28,651 कोटी. सूक्ष्म, लघु, व मध्यम उपक्रम ांि ( MSME ) कर्जच पुरवठ्यात 35
% वाढ होऊन रुपये 23,133 कोटी

भ ांडवल स्थथिी :


बेसि III नु सार भां डवि पयाच यप्ते र्े प्रमाण 14.49 पैकी CET1- प्रमाण 10.97).



217.22 % तरिता पयाच यप्ते र्े िुणोत्तर हे गनयामकीय आवश्यकतेपेक्षा 100% अगधक

 गदनां क 31.03.2021 रोर्जी समाप्त वर्ाच त उभारिे िे टीयर – II भां डवि रु. 505.70 कोटी
संपत्ती िुणवत्ता :
 गदनां क 31.03.2020 रोर्जीच्या 12.81 % एकूण थकीत कर्जां च्या तुिने त गदनां क 31.03.2021 रोर्जी एकूण कर्जे
7.23 %. गदनां क 31.12.2020 हे र् प्रमाण 7.69 % होते .
 गदनां क 31.03.2020 रोर्जीच्या 4.77% गनव्वळ थकीत कर्जां च्या तुिने त गदनां क 31.03.2021 रोर्जी गनव्वळ कर्जे
2.48 %. गदनां क 31.12.2020 हे र् प्रमाण 2.59 % होते .
 गदनां क 31.03.2020 रोर्जीच्या 84% संरक्षक तरतूद िुणोत्तराच्या तुिने त गदनां क 31.03.2021 रोर्जी संरक्षक तरतूद
िुणोत्तरात 90% पयचत सुधारणा . 31.12.2020 हे प्रमाण 90% एवढे र् होते
 ित गतमाहीत बँकेने कोव्हीड १९ अंतिचत रु 508 कोटी तरतूद केिी आहे . बँकेर्ी कोव्हीड १९ अंतिचत व्यार्जासह एकूण
तरतूद 753.47 कोटी एवढी आहे .
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नवे उपक्रम :
बँक ऑफ महाराष्ट्र गडगर्जटि बँगकंि सेवां मध्ये बरोबरीच्या बँक िटात सवाच त आघाडीवर आहे . सूक्ष्म , िघु व मध्यम उद्योिां ना
कर्जच दे ण्यासाठी बँकेने गबिर बँगकंि गवत्तीय कंपनीशी सह- कर्जच व्यवहार ( गडगर्जटि कर्जच व्यवहार) करार केिा आहे .
मोबाईि ऍप र्ा वापर करून कर्जच मं र्जुरी व गवतरणार्ी सुगवधा बँकेने ग्राहकािा उपिब्ध करून गदिी आहे.

क्यू आर कोड वरून व्यवहार करण्यासाठी बँकेने महा- भीम क्विक पे हे मोबाईि ऍप सु रु केिे आहे . व्यापारी क्यू आर कोड
प्राप्त करण्यासाठी स्वतःर् नोंदणी करून त्या द्वारे आपिे व्यवहार करू शकतात. खाते उघडण्यासाठी ऑनिाईन सुगवधा
उपिब्ध करून गदिी असून त्यामु ळे ग्राहकां ना बँकेच्या शाखां मध्ये न र्जाता र्जिद व सुिभ पद्धतीने आपिे खाते उघडणे
शक्य झािे आहे . बँकेने टॅ ब बँगकंि प्रणािी सुरु केिी असून ग्राहकािा र्जिद व सुिभ पद्धतीने आपिे खाते उघडणे शक्य
झािे आहे

बँकेने कर्जच व्यवहारां च्या संपूणच प्रगकयेर्े गडगर्जटि स्वरूपात रूपां तरण करण्यासाठी ( Bank implemented Loan
Lifecycle Management System - LLMS) प्रणािी सुरु केिी आहे . पररर्ािन खर्च घटगवण्यासाठी , पत मु ल्यामापन
प्रणािीत सुधारणा करण्यासाठी व ग्राहकां ना अगधक आनंददायी बँगकंिर्ा अनु भव दे ण्यासाठी बँक कर्जच व्यवस्थापन प्रणािी
अविं गबत आहे . बँकेने आपिे क्रेडीट काडच सुरु केिे असून पुढीि ५ वर्ाच त पार् िाख क्रेडीट काडे गवतरीत करण्यार्े बँकेर्े
उगिष्ट् आहे

मनु ष्यबळ गवर्यक सवच प्रगक्रया सुगवगहत करण्यासाठी बँकेने मनु ष्यबळ व्यवस्थापन प्रणािी – HRMS कायाच क्वित केिी आहे .
सेवेर्ी सुरवात करण्यापासून ते सेवागनवृत्तीपयंत सवच मनु ष्यबळ गवर्यक बाबी मनु ष्यबळ व्यवस्थापन प्रणािी – HRMS मध्ये
हाताळल्या र्जातात
(रू. कोटी मध्ये)

ठळक व्यवस य वै नशष्ठे:

िपशील

नवत्तीय वषि
म चि 20

वृ द्धी (%)
म चि 21

वषि िे वषि

एकूण व्यवसाय

244,955

281,659

14.98

ठे वी

150,066

174,006

15.95

75,475

93,945

24.47

50.29

53.99

त्यापैकी कासा ठे वी
एकूण ठे वींमध्ये कासार्े प्रमाण (%)
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एकूण कर्जे

94,889

107,654

13.45

(रू. कोटी मध्ये)

िफ क्षमि

नवत्तीय वषि

वृ द्धी (%)

बदल

निम ही

(%)

िपशील
म चि 20

म चि 21

एकूण उत्पन्न

13,145

14,494

एकूण खचि

10,298

क य िन्वयि िफ

वषि िे
वषि

म चि 21

म चि 21

10.26

3,198

4,333

35.48

10,536

2.32

2,603

2,793

7.30

2,847

3,958

39.01

595

1,540

158.74

कर वगळि िरिुदी व आकस्िकि

3,107

2,727

(12.26)

910

1,063

16.76

करपू वि िफ

(260)

1,231

572.74

(315)

477

251.42

कर खचि

(649)

681

204.91

(373)

312

183.72

389

550

41.61

58

165

186.76

निव्वळ िफ

वषि िे वषि

ि ळे बां द

(रू. कोटी मध्ये)
नवत्तीय वषि

दे णी

म चि 20

म चि 21

भां डवि

5,824

6,560

िंिार्जळी

4,931

5,573

ठे वी

150,066

174,006

कर्जे

3,670

4,239

अन्य दे णी व तरतुदी

4,375

6,287

168,867

196,665

10,354

12,882

93

59

िुंतवणूकी

57,741

68,112

कर्जे (गनव्वळ)

86,872

102,405

क्वस्थर मािमत्ता

1,676

1,674

इतर मािमत्ता

12,132

11,532

168,867

196,665

एकूण
म लमत्त
ररज़वच बँक ऑफ इं गडया कडीि रोख व ठे वी
इतर बँकां कडीि येणी , कॉि व शॉटच नोगटस मनी

एकूण

गुां िवणूकद र स ठी स दरीकरण बँ केच्य www.bankofmaharashtra.inय वे बस इट वर वेगळे दे ण्य ि येि आहे.
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