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उ राखंडमधील बचावकायासाठ आयसीआयसीआय समूहाचे
15 कोट& 'पयांचे योगदान
डे हराडू न :उ राखंड मु,यमंऽी बचावकाय िनधीत आयसीआयसीआय समूहाने आज 15 कोट& 'पयांचे
योगदान केले. दघ
 नामःत रा4याला मदत 5हणून आयसीआयसीआय बँके8या एमड& आ:ण सीईओ
ू ट
ौीमती चंदा कोचर यांनी उ राखंडचे मु,यमंऽी ौी. >वजय बहुगुणा यांची भेट घेतली आ:ण @यांना 15
कोट& 'पयांचा धनादे श सुपुद केला.
रा4यातील पBर:ःथती>वषयी ूितFबया दे ताना ौीमती चंदा कोचर 5हणाHया, “ आपदमःत कुटु ं >बय आ:ण
उ राखंडमधील अःमानी संकटामुळे घरापासून दरु ावलेHया जनतेबKल आ5हाला कमालीची सहानुभूती
आहे . @यां8या भHयासाठ आ5ह& दे वाकडे ूाथना करत आहोत. या ूलयात अजुनह& अडकलेHया
लोकांसाठ, उ राखंडमLये पुनबाMधणी आ:ण पुनचनेचे दे शभरातून ूयN सुO आहे त. राPबांधणी8या
कायात, गरजूंना मदत करQयासाठ

आम8या उपबमांसह कRि&य आ:ण रा4य शासना8या यंऽणांना मदत

करQयासाठ आ5ह& वचनबT आहोत.”
या दे णगीत Ð आयसीआयसीआय बँके8या कमचा-यांचे योगदान, आयसीआयसीआय ूुडे:Wशयल लाईफ
इWशुरWस, आयसीआयसीआय लZबाड जनरल इWशुरWस, आयसीआयसीआय ूुडे:Wशयल एसेट मॅनेजमRट,
आयसीआयसीआय \हे Wचुअस, आयसीआयसीआय िस]युBरट&ज, आयसीआयसीआय िस]युBरट&ज ूायमर&
ड&लरिशप आ:ण आयसीआयसीआय फाऊंडे शऩ आ:ण @याचसोबत कंपनीचेह& योगदान आहे .
आयसीआयसीआय समूहासंबंधीीवैय>`क बँFकंग, गुंतवणूक बँFकंग, जीवन व सामाWय >वमा, \हR 8युअर कॅ>पटल आ:ण मालम ा
\यवःथापन या aेऽात, कॉपcरे ट आ:ण Fकरकोळ माहकांना, ित8या >वशेषीकृ त समूह व सहयोगी कंपWया
आ:ण >व>वध माLयमातून, वै>वLयपूण बँFकंग उ@पादने आ:ण >व ीय सेवा, आयसीआसीआय समूह ूदान
करते. सश` माहक- बRि&त सेवे8या माLयमातून आयसीआसीआय समूहाने संबंिधत aेऽात आपले नेत@ृ व
नावाOपाला आणले असून ते वाढवलेह& आहे .

आयसीआयसीआय बँकRसंबंधी Ð
आयसीआयसीआय बँक (एनवायएसई : आयबीएन) ह& भारतातील खासगी aेऽातील सवात मोठ आ:ण
दे शातील दस
ु -या बमाकांची बँक आहे . माच 31, 2013 अखेर&स ितची एकूण मालम ा युएस $ 124
>बिलयन आहे . भारतासह 19 दे शांत ितचे अ:ःत@व आहे .
Except for the historical information contained herein, statements in this release, which contain words or phrases such as 'will', 'would',
etc., and similar expressions or variations of such expressions may constitute 'forward-looking statements'. These forward-looking
statements involve a number of risks, uncertainties and other factors that could cause actual results to differ materially from those
suggested by the forward-looking statements. These risks and uncertainties include, but are not limited to our ability to obtain statutory
and regulatory approvals and to successfully implement our strategy, future levels of non-performing loans, our growth and expansion in
business, the adequacy of our allowance for credit losses, technological implementation and changes, the actual growth in demand for
banking products and services, investment income, cash flow projections, our exposure to market risks as well as other risks detailed in
the reports filed by us with the United States Securities and Exchange Commission. ICICI Bank undertakes no obligation to update
forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date thereof.
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