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प्रसिद्धीिाठी 

 

बँक ऑफ महाराष्ट्र  तफे कोरोना महामारीमुळे आलेल्या आसथिक अडचणी वर मात 

करण्यािाठी  आपत्कालीन पतपुरवठा करण्यार् या अनेक योजनाांचा प्रारांभ 

पुणे, एसप्रल 9, 2020: देशातील प्रमुख बँकाांमधील बँक ऑफ महाराष्ट्र  तफे कोविड-19 च्या 

आपत्कालीन पार्श्वभूमीिर कॉपोरेट, वकरकोळ (ररटेल), कृषी के्षत्ाांसाठी वनधीची पूतवता करण्यासाठी 

अनेक योजनाांची घोषणा करण्यात आलेली आहे.   

 

कॉपोरेट के्षत्ासाठी कोविड – 19 अस्थायी कजव योजनेचा प्रारांभ करण्यात आलेला असून या सँ्टड-बाय-

लाईन कजावद्वारे तरलतेमुळे वनमावण झालेल्या पररणामाांिर मात करता येिू शकेल. ही सुविधा खेळते 

भाांडिल / अल्पािधी कजव याद्वारे घेता येिू शकते. याची कजवमयावदा आधी मांजूर झालेल्या वनधी आधाररत 

खेळते भाांडिल मयावदेच्या 10% पयवन्त आवण जास्तीतजास्त रुपये 50 कोटी असून हा वित्तपुरिठा 

विद्यमान कजव रकमेच्या व्यवतररक्त असेल. कजावची परतफेड कालािधी जास्तीतजास्त 12 महीने असून 

अवधस्थगन कालािधी (मोरॅटोररयम) सहा मवहने आहे.  

 

सध्याच्या गृह-कजवधारकाांसाठी बँकेने तातडीची कोविड-19 व्यक्तीगत कजव (पसवनल लोन) ही योजना 

मुदत कजावच्या स्वरुपात आणली आहे. बँकेचे विद्यमान सँ्टडडव (आदशव) मानक प्राप्त खातेधारक ज्ाांची 

परतफेड सुरू झालेली असून तारण – शुल्क प्रविया पूणव झालेली आहे आवण त्ाांची कपातीची मयावदा 

मानकाांप्रमाणे आहे असे खातेदार या पसवनल लोनसाठी पात् आहेत. या कजावची अवधकतम मयावदा रुपये 

3 लाख असून कजव परतफेडीचा जास्तीतजास्त कालािधी 3 िषे आहे ज्ामध्यी 6 मवहने अवधस्थगन 

कालािधी (मोरॅटोररयम) असेल. 

 

स्वसहाय्यता गटाांना अवतररक्त आधार देण्यासाठी ‘महाबँक स्वसहाय्यता राहत योजना-कोविड-19’ 

आणली असून या गटाांना मुदत कजावची सोय उपलब्धा करून देण्यात आलेली आहे. या अांतगवत प्रवत-

सभासद कजव-मयावदा रु. 7,500/- असून जास्तीतजास्त कजवमयावदा ज्ात पूिीची कजव मांजूर रक्कम 

अवधक या नव्या राहत योजनेची रक्कम गृहीत धरता अवधकतम तीन लाख रुपये आहे. हे मुदत कजव तीन 

िषाांमधे्य फेडायचे असून परतफेड खातेदाराांच्या विनांतीनुसार मावसक / तै्मावसक / सहामाही असून यास 

अवधस्थगन कालािधी (मोरॅटोररयम) सहा मवहने आहे. 

 

कृषी आधाररत उद्योग / युवनट्ससाठी कोविड -19 अांतगवत तातु्परती तरलता पुरिण्याच्या उद्दीष्ट्साठी 

महाबँक वकसान राहत योजना सादर केली गेली असून या योजनेअांतगवत कृषी आवण अन्न प्रविया 

उद्योगाांना वित्तपुरिठा केला जाईल ज्ात विद्यमान एफबीडबू्ल्यसी मयावदेच्या 10% आवण अवधकतम 

रुपये 10 कोटी कजव-मयावदा आहे. यासाठी 12 मवहन्ाांचा परतफेड कालािधी असून यास अवधस्थगन 

कालािधी (मोरॅटोररयम) कजव वितरण तारखेपासून सहा मवहने आहे.  
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शेतकर याांसाठी असलेल्या ‘कोविड-19 महाबँक वकसान राहत योजनेंतगवत’ शेतीची देखभाल आवण शेती 

सांबांवधत इतर कामाांसाठी तसेच सांबांवधत घरगुती उदे्दशाने शेतकरी आपत्कालीन वनधीची आिश्यकता 

पूणव करण्यासाठी बँक त्वररत पत पुरिठा करेल. यासाठी पत पुरिठा मयावदा परतफेड वनयवमत 

असणार याां विद्यमान वकसान िेवडट काडव  धारकाांच्या मांजूर रकमेच्या / मुदत कजव मयावदेच्या 50% असून 

वकमान रुपये 10,000 आवण अवधकतम रुपये 1 लाख आहे. यासाठी कालािधी 30 मवहने असून यात 

सहा मवहन्ाांचा अवधस्थगन कालािधी आहे आवण परतफेड ग्राहकाच्या सोईप्रमाणे सहामाही अथिा 

िावषवक आहे.  

 

बँकेचे व्यिस्थापकीय सांचालक आवण मुख्य कायवकारी अवधकारी श्री ए. एस. राजीि या प्रसांगी म्हणाले 

की, अशा कठीण प्रसांगी आम्ही आमच्या ग्राहक, स्वसहाय्यता गट आवण शेतकर याांच्या बरोबर खांबीरपणे 

पाठीशी उभे आहोत. आमच्या या कोविड-19 पार्श्वभूमीिर नव्याने तयार केलेल्या योजनाांमुळे आमच्या 

ग्राहकाांच्या आपत्कालीन वनधीची गरज सहजतेने पूणव होईल अशी आमची खात्ी आहे. आम्ही आमच्या 

कजवदाराांना कोविड 19 सांसगावच्या उदे्रकामुळे वनमावण झालेल्या तरलता तफाितीिर मात करण्यासाठी 

या विशेष कजव योजनाांचा लाभ घेण्याचा आग्रह करतो.         


