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वृत्तपत्रीय निवेदि  

  
सोलापूर निल्ह्यातील बचत गटाांिा बँक ऑफ महाराष्ट्र  प्राधान्यािे किजपुरवठा करणार 
!          

पुणे, 18 अकू्तबर, 2021 : देशाच्या सावजिनिक  बँनकां ग के्षत्रातील अग्रगण्य बँक असलेली 
बँक ऑफ महाराष्ट्र  बचतगट चळवळीच्यामागे खांबीरपणे उभी राहील असे प्रनतपादि 
बँक ऑफ महाराष्ट्र चे कायजकारी सांचालक श्री.ए.बी. नवियकुमार याांिी एका 
कायजक्रमात बोलतािा केले. ते बँकेच्या सोलापूर नवभागाच्या दोि नदवसाांच्या दौऱ्यावर 
आले होते .  

बचत गटाांिा केलेला किजपुरवठा सहसा थकबाकीत िात िाही. त्यातूि स्त्रिया एका 
बािूिे स्वावलांबी होऊि  त्याांचा आत्मनवश्वास वाढूि सामानिक समृद्धीही साधली 
िाण्याची काळिी सवज बचत गट घेतात व त्यामुळे बँकेचीही प्रगती होते. त्यामुळे िी 
सभासदाांिा स्वावलांबी करण्याच्या बचत गटाांच्या प्रते्यक प्रयत्नात बँक ऑफ महाराष्ट्र  
त्याांिा भक्कम पाठबळ देईल असेही त्याांिी िमूद केले.  

ते पुढे म्हणाले की  पांतप्रधाि श्री िरेंद्र मोदी याांिी हे वर्ज आपल्या स्वातांत्र्याचे अमृत 
महोत्सवी वर्ज म्हणूि सािरे करण्यात येणार असल्याचे घोनर्त केले आहे व त्यामुळे 
आपल्या तळागाळातील ग्राहकाांिा स्वावलांबी बिनवण्यासाठी त्याांिा आपली सेवा 
पुरनवण्याची सांधी बँकेला प्राप्त झाली आहे. , बँकेच्या कळमण शाखेिे सुमारे ते्रपन्न 
बचत गटाांिा व शेती तसेच ररटेल के्षत्रातील ग्राहकाांिा या कायजक्रमाच्या द्वारे किज 
वाटप करण्यासाठी आयोनित केलेल्या समारांभात ते प्रमुख पाहुणे म्हणूि बोलत होते.   
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सदर कायजक्रमास उपस्त्रथथत बँके ऑफ महाराष्ट्र  च्या मान्यवर िागररकाांचा बँकेतफे 
सत्कार करण्यात आल.  बँकेच्या सोलापूर झोिच्या झोिल मॅिेिर श्रीमती सुनिता 
भोसले , कलमण गावचे सरपांच श्री. पाांडुरांग ताांबे व उपसरपांच श्री सुिील पाटील हे 
स्वमदत बचत गटाांच्या सभासदाांसह उपस्त्रथथत होते.   याप्रसांगी श्री नविय कुमार 
याांिी सोलापूर झोिचा व कळमण शाखेच्या वाटचालीचा आढावा घेतला. महाराष्ट्र  
राज्य ग्रामीण उपिीनवका अनभयािाच्या ( एम एस आर एल एम ) च्या समन्वयक 
श्रीमती. मीिाक्षी मनडयाल याांिी आपले नवचार व्यक्त करतािा बँकेचे सुखद अिुभव 
नवशद केले.  

 श्री नविय कुमार याांिी पांतप्रधाि आवास योििेच्या अांतगजत कुां भारी गावातील 
आनथजक दृष्ट्या दुबजल घटकाांसाठी बाांधण्यात येत असलेल्या आनशया खांडातील सवाजत 
मोठ्या बृहद गृहनिमाजण योििेला भेट नदली व कामातील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी 
प्रकल्प व्यवथथापक श्रीमती अिुराधा पांती याांची भेट घेतली. कायजकारी सांचालकाांिी 
प्रकल्पातील कामगाराांशी सांवाद साधूि थथलाांतररत कामगाराांसाठी बँकेत उपलब्ध 
असलेल्या नवनवध शासकीय लाभ योििाांचा उहापोह केला. बँक ऑफ महाराष्ट्र  व 
ग्रामीण आवास योििा महासांघ याांचे िुिे व घनिष्ठ सांबांध असूि आनथजकदृष्ट्या दुबजल 
घटकाांिा घराांसाठी किज देण्यास बँक िेहमीच आघाडीवर असल्याचे त्याांिी िमूद 
केले.   

बँक ऑफ महाराष्ट्र चे कायजकारी सांचालक श्री नविय कुमार याांिी आपल्या सोलापूर 
नवभागाच्या दौऱ्याच्या दरम्याि नवनवध कायजक्रमात म्हणिेच सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग 
व ररटेल किजदाराांपयंत पोहोचण्यासाठीच्या नवशेर्  कायजक्रमात ,  तसेच सुवणज किज 
सुलभपणे नवतरीत होण्यासाठी बँकेच्या िुळे सोलापूर शाखेत सुवणज किज काउांटरला 
भेट देऊि  मागजदशजि केले. पांतप्रधाि स्वनिधी योििेच्या अांतगजत कू्य आर कोड 
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नडनिटल बँनकां ग सुनवधा असलेल्या नवनवध पैलूांवर देखील त्याांिी या भेटीच्या दरम्याि 
चचाज केली.    
has reviewed the performance of all the 55 branches operating in Solapur and Osmanabad District and guided them for better performance & compliance. He took person to person review of all CM headed branches and also of all departments of Zonal Office and  
their own progress along with others as Bank recycles the same money to others/them. 
Report by Solapur Zone 
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कार्ााक्रमाच्या छार्ाचित्रात बँक ऑफ महाराष्ट्र िे कार्ाकारी संिालक श्री चिजर् कुमार हे बँकेच्या 
कळमण शाखेत झालेल्या स्वबित मदत गटांच्या मेळाव्यात समर्ा मचहला बित गट र्ांना रु 
५.०० लाख रकमेिा कजा चितरण धनादेश सुपूदा करताना. छार्ाचित्रात त्याच्या डािीकडे 
बँकेच्या सोलापूर चिभागीर् कार्ाालर्ाच्या चिभागीर् व्यिस्र्ापक श्रीमती सुचनता भोसले ि 
डािीकडे बँकेच्या सोलापूर चिभागीर् कार्ाालर्ािे उपचिभागीर् व्यिस्र्ापक श्री हेमंत महाजन  
.  
s. The  
 

 


