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22-07-2021 

वृत्तपत्रीर् निवेदि 

दिन ांक 30 जून 2021 रोजी सांपलेल्य  दिम हीचे आदथिक दनक ल  

दृदिके्षप ि दनक ल 

 गिवर्षीच्य  िुलनेि दनव्वल नफ्य ि 106% व ढ होऊन िो रु. 208 कोटी इिक  

झ ल . 

 गिवर्षीच्य  िुलनेि क य िन्वयन नफ्य ि 56% व ढ होऊन िो रु. 1,110 कोटी 

इिक  झ ल . 

 आदथिक वर्षि 22 च्य  पदहल्य  दिम हीमधे्य दनव्वळ व्य ज उत्पन्न गिवर्षीच्य  िुलनेि 

29% इिके व ढून िे रु. 1,406 कोटी इिके झ ले. 

 दि. 30/6/2021 रोजी दनव्वळ व्य ज अांिर दि. 30/6/2020 च्य  िुलनेि 

2.43% वरून 3.05% झ ले. 

 च लू व बचि ख त्य िील ठेवी ांमधे्य (CASA) गिवर्षीच्य  िुलनेि 22% व ढ झ ली. 

 गिवर्षीच्य  िुलनेि आदथिक वर्षि 22 च्य  पदहल्य  दिम हीमधे्य एकूण कज िमधे्य 

14% व ढ होऊन िी रु. 1,10,592 कोटी इिकी झ ली. 

िफाक्षिता 
 गिवर्षीच्य  िुलनेि दनव्वळ नफ्य मधे्य 106% व ढ. आदथिक वर्षि 22 च्य  पदहल्य  

दिम हीच  दनव्वळ नफ  रु. 208 कोटी, जो आदथिक वर्षि 21 च्य  पदहल्य  

दिम हीि रु. 101 कोटी होि . म गील दिम हीच्य  िुलनेि त्य ि 26% व ढ 

झ ली. 

 गिवर्षीच्य  िुलनेि क य िन्वयन नफ्य मधे्य 56% व ढ. आदथिक वर्षि 22 च्य  

पदहल्य  दिम हीच  क य िन्वयन नफ  रु. 1,110 कोटी, जो आदथिक वर्षि 21 

च्य  पदहल्य  दिम हीि रु. 710 कोटी होि . 

 दनव्वळ व्य ज उत्पन्न ि गिवर्षीच्य  िुलनेि 29% व ढ. आदथिक वर्षि 22 च्य  

पदहल्य  दिम हीि व्य ज दनव्वळ उत्पन्न रु. 1,406 कोटी होिे जे आदथिक वर्षि 

21 च्य  पदहल्य  दिम हीि रु. 1,088 कोटी होिे. म गील दिम हीच्य  िुलनेि 

त्य मधे्य 2% व ढ झ ली. 

 एकूण उत्पन्न (व्य ज चे दनव्वळ उत्पन्न अदिक इिर उत्पन्न) आदथिक वर्षि 22 च्य  

पदहल्य  दिम हीि रु. 2,097 कोटी झ ले. आदथिक वर्षि 21 च्य  पदहल्य  

दिम हीच्य  रु. 1,457 कोटी उत्पन्न च्य  िुलनेि त्य ि 44% व ढ झ ली. 

31/3/2021 रोजी सांपलेल्य  दिम हीि हे उत्पन्न रु. 2,618 कोटी होिे. 
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 शुल्क आि ररि उत्पन्न मधे्य गिवर्षीच्य  पदहल्य  दिम हीच्य  िुलनेि 68% व ढ 

होऊन आदथिक वर्षि 22 च्य  पदहल्य  दिम हीमधे्य िे रु. 245 कोटी झ ले. 

 व्य ज व्यदिररक्त उत्पन्न मधे्य गिवर्षी पदहल्य  दिम हीच्य  िुलनेि 87% व ढ होऊन 

आदथिक वर्षि 22 च्य  पदहल्य  दिम हीमधे्य िे रु. 691 कोटी झ ले. 

 खचि व उत्पन्न गुणोत्तर ि आदथिक वर्षि 21 च्य  पदहल्य  दिम हीच्य  51.25% च्य  

िुलनेि आदथिक वर्षि 22 च्य  पदहल्य  दिम हीि 47.05% इिकी सुि रण  झ ली. 

31/3/2021 रोजी सांपलेल्य  दिम हीमधे्य हे गुणोत्तर 41.20% इिके होिे. 

 म लमते्तवरील परि व्य मधे्य सुि रण  झ ली. आदथिक वर्षि 0.22 च्य  पदहल्य  

दिम हीमधे्य 0.41%, आदथिक वर्षि 21 च्य  पदहल्य  दिम हीमधे्य 22% आदण 

आदथिक वर्षि 21 च्य  चौथ्य  दिम हीमधे्य 0.35% इिक  होि . 

 भ ांडवल वरील परि व्य मधे्य िेखील सुि रण  झ ली. आदथिक वर्षि 22 च्य  

पदहल्य  दिम हीमधे्य 9.91%, आदथिक वर्षि 21 च्य  पदहल्य  दिम हीमधे्य 

5.70% आदणां आदथिक वर्षि 21 च्य  चौथ्य  दिम हीमधे्य 8.24% इिक  होि . 
 

िालित्ता व देणी 
 एकूण व्यवस य मधे्य गिवर्षीच्य  पदहल्य  दिम हीच्य  िुलनेि आदथिक वर्षि 22 च्य  

पदहल्य  दिम हीि 14% व ढ होऊन िो रु. 2,84,970 कोटी इिक  झ ल . 

म गील दिम हीच्य  िुलनेि त्य ि 1% व ढ झ ली. 

 एकूण ठेवी ांमधे्य गिवर्षीच्य  िुलनेि आदथिक वर्षि 22 च्य  पदहल्य  दिम हीि 14% 

व ढ झ ली व त्य  रु. 1,74,378 कोटी इिक्य  झ ल्य . 

 एकूण कज ांमधे्य गिवर्षीच्य  पदहल्य  दिम हीच्य  िुलनेि आदथिक वर्षि 22 च्य  

पदहल्य  दिम हीि 14% व ढ झ ली. व िी रु. 1,10,592 कोटी झ ली. 

दनव्वळ कजे गिवर्षीच्य  पदहल्य  दिम हीच्य  िुलनेि आदथिक वर्षि 22 च्य  

पदहल्य  दिम हीि 18% व ढून िी रु. 1,05,909 कोटी इिकी झ ली. 

 दकरकोळ, कृदर्ष व सूक्ष्म, लघु आदण मध्यम उद्योग य सांबांदिि व्यवस य 

गिवर्षीच्य  पदहल्य  दिम हीच्य  िुलनेि 16% व ढल . गिवर्षीच्य  िुलनेि 

दकरकोळ कजे 19% व ढून िी रु. 28,871 कोटी झ ली. सूक्ष्म, लघु आदण 

मध्यम उद्योग ांची कजे आदथिक वर्षि 22 च्य  पदहल्य  दिम हीि गिवर्षीच्य  

पदहल्य  दिम हीच्य  िुलनेि 18% व ढून िी. रु. 21,707 कोटी झ ली. 

भांडवल पर्ााप्तता 
 आदथिक वर्षि 22 च्य  पदहल्य  दिम हीस ठी एकूण बेसेल 3 भ ांडवल पय िप्ति  

गुणोत्तर 14.46% व स ि रण भ ांडवल स्तर 1 गुणोत्तर 11%. 
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 िरलि  िरिूि गुणोत्तर 175% असुन िे दनय मक ांच्य  100% आवश्यकिेपेक्ष  

पुष्कळ ज स्त आहे. 

 बँकेने 17 जुलै २०२१ रोजी रु. 403.70 कोटी रुपय ांचे स ि रण समभ ग 

प ररि केले आहेि, जे 30/6/2021 रोजीच्य  CRAR मधे्य लक्ष ि घेिलेले 

न हीि. 

संपत्ती गुणवत्ता 

 दि. 30/6/2021 रोजी एकूण थदकि कज ांचे प्रम ण कमी होऊन िे 6.25% 

झ ले. दि. 30/6/2020 रोजी िे 10.93% आदण 31/3/2021 रोजी 7.23% 

होिे. 

 दि. 30/6/2021 रोजी दनव्वळ थदकि कज ांचे प्रम णही कमी होऊन िे 2.22% 

झ ले. दि. 30/6/2020 रोजी िे 4.10% आदण 31/3/2021 रोजी 2.48% 

होिे. 

 सांरक्षक िरिूि गुणोत्तर (प्रोव्हिजन किरेज रेशो) मधे्य दि. 30/6/2021 रोजी 

सुि रण  होऊन िे 90.70% झ ल . दि. 30/6/2020 रोजी िे 85.62% व 

31/3/2021 रोजी िे 89.86% होिे. 

 य  दिम हीमधे्य बँकेने रु. 285 कोटी कोव्हिड 19 िरिूि केली. बँकेकडे 

व्य ज सह एकूण रु. 973 कोटीची कोव्हिड 19 िरिूि आहे. 
 

िफा क्षिता

जूि  20 िार्ा  21 जूि  21 वषा ते वषानतिाही  ते नतिाही

एकूण उत्पन्न 3,265 4,333 3,795 16.22 (12.43)
एकूण खचि 2,555 2,793 2,684 5.05 (3.91)
क य िन्वयन  नफ 710 1,540 1,110 56.39 (27.88)

िरिुिी व आकव्हिकि  (कर वगळून) 609 1,063 650 6.81 (38.82)

करपूवि नफ 101 477 460 355.64 (3.53)
कर खचि 0 312 252 0.00 (19.15)
दनव्वळ  नफ 101 165 208 105.92 25.98

(रु. कोटी)

तपशील
सिाप्त नतिाही बदल (%)
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शीषा व्यवसार् (रु. कोटी)

जूि  20 िार्ा  21 जूि  21
वषा ते 

वषा
नतिाही  ते 

नतिाही

एकूण व्यवस य 249,608 281,659 284,970 14.17 1.18
ठेवी 152,987 174,006 174,378 13.98 .21

त्य पैकी  CASA 75,824 93,945 92,490 21.98 (1.55)

तपशील

रोजी बदल (%)

 

क्षिता

िहत्त्वार्ी  आनथाक  गुणोत्तरे

जूि  20 िार्ा  21 जूि  21
कज िवरील नफ्य चे  प्रम णे  (%) 7.69 7.47 7.58
गुांिवणुकीवरील  नफ्य चे  प्रम ण  (%) 6.81 6.54 6.35
दनिी  वरील नफ्य चे  प्रम णे  (%) 6.34 6.50 6.19
दनिीच  खचि  (%) 3.96 3.60 3.38
ठेवी ांच  खचि  (%) 4.44 3.97 3.73
एनआयएम  (%) 2.43 3.11 3.05
कजि/खचि  गुणोत्तर (%) 1.69 5.11 1.81

तपशील
संपलेली  नतिाही

 

ताळेबंद

जूि  20 जूि  21
भ ांडवल 5,824                6,560                
गांग जळी 5,032                5,781                
ठेवी 152,987            174,378            
कजे 12,768              7,662                
अन्य  ि दयते्व  व िरिुिी 5,060                5,881                

एकूण 181,671            200,262            
िालित्ता

भ रिीय  ररझिि  बँकेकडील रोख व ठेवी 16,956              9,718                
इिर बँक ांकडील ठेवी व अल्प  सूचनेवरील  रक्कम 119                   48                     
गुांिवणुकी 60,729              72,294              
कजे (दनव्वळ ) 89,740              105,909            
व्हथथर  म लमत्त 1,696                1,653                
इिर म लमत्त 12,432              10,640              

एकूण 181,671            200,262            

(रु. कोटी)

दानर्ते्व
रोजी

गुांिवणुकि र ांस ठी वेगळे स िरीकरण बँकेच्य  www.bankofmaharashtra.in य  

सांकेिथथळ वर स्विांत्रपणे िेण्य ि येि आहे. 

*** 

http://www.bankofmaharashtra.in/

