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અખબાર યાદ

સ ટબર ૫, ૨૦૧૩

તાકાલક િસ માટ

આઇસીઆઇસીઆઇ બે"ક મહારા$%માં 'ા"ચ ઓન +,હ-સનો ારં ભ કય0
•

એટએમ સ2હત મોબાઇલ 'ા"ચનો આરં ભ કરનાર ખાનગી 4ે5ની સૌથમ બે"ક

•

મહારા$%ના માનનીય 8ુ:યધાન <ી = ૃ?વીરાજ ચ,હાણ અને આઇસીઆઇસીઆઇ
બે"કના એCDઝFુ2ટવ 2ડરDટર <ી રાHવ સભરવાલ Iારા મહારા$%ના કો-હા=ુરમાં
'ા"ચ ઓન +,હ-સનો ારં ભ

કો-હા=ુર, મહારા$% - દશના ખાનગી 4ે5ની સૌથી િવશાળ બે"ક એવી આઇસીઆઇસીઆઇ બે"ક આL
પોતાની ફાઇનાO"સયલ ઇ"DPુઝન (આિથRક પછાત અને વંચતોને પોષાઈ શક તેવા ખચV નાણાકય
Wુિવધા = ૂર પાડવી)ની યોજનાના ભાગZપે “'ા"ચ ઓન +,હ-સ”
+,હ-સ”ના ારં ભની [હરાત કર છે . “'ા"ચ
ઓન +,હ-સ” બે+"ક]ગ Wુિવધાથી વંચત રહલા ગામોમાં બે+"ક]ગની સેવાઓ = ૂર પાડવાનો હ^ ુ ધરાવે છે .
“'ા"ચ ઓન +,હ-સ” એ ભારતમાં ખાનગી 4ે5ની કોઇ બે"ક Iારા શZ કરાયેલી આ કારની સૌથમ
પહલ છે .

મહારા$% રા_યના માનનીય 8ુ:યધાન <ી = ૃ?વીરાજ ચ,હાણ અને આઇસીઆઇસીઆઇ

બે"કના એCDઝFુ2ટવ 2ડરDટર <ી રાHવ સભરવાલ Iારા મહારા$%ના કો-હા=ુરમાં 'ા"ચ ઓન +,હ-સ`ુ ં
ઉbાટન કરવામાં આ,cુ ં હ^ુ.ં
“'ા"ચ ઓન +,હ-સ” એ એટએમ ધરાવતી એક મોબાઇલ 'ા"ચ છે L અ"ય સ2હત બચત ખાતા,
િધરાણ, રોકડ જમા કરાવવી/િનકાળવી, ખાતાના બેલ"ે સ િવશેની = ૂછપરછ, eટટમે"ટ િ+"ટ]ગ અને ફંડ
%ા"સફર/ડડ/પીઓ કલેDશન Lવી ાથિમક બે+"ક]ગ ોડDfસ અને સેવાઓ = ૂર પાડ છે .
એટએમ સાથેની આ મોબાઇલ 'ા"ચ બે+"ક]ગ સેવાથી વંચત એવા = ૂવg-િનધાg2રત ગામોમાં 2દવસના
િવિશ$ટ સમયે કામગીર કરશે. આ મોબાઇલ 'ા"ચ એક વૅન મારફત કામગીર કરશે L ચોjસ
eથળોએ ઊભી રહશે. આ વૅન Hપીએસ %2કlગ િસeટમ, mીH કનેDશન સાથેના લેપટોપ, એલઇડ ટવી,
એક સેફ, એક િ"ટર, પnoલક એનાઉ"સમે"ટ સ+eટમ, નકલી ચેકને પકડ પાડતો cુ.વી. લેપ, નકલી
ચલણી નોટોને ઓળખી શક એpુ ં નોટ કાઉ+"ટ]ગ-કમ-ઓથે+"ટ2ફકશન મશીન અને એક cુિનક લો વેઇટ
એટએમ વડ સqજ છે . આઇસીઆઇસીઆઇ બે"કના બે અિધકાર અને એક ચો2કયાત એટએમ સાથેની
મોબાઇલ 'ા"ચ`ુ ં સંચાલન કરશે. આઇસીઆઇસીઆઇ બે"કની સૌથી નHકની 'ા"ચ આ “'ા"ચ ઓન
+,હ-સ”ની પેર"ટ 'ા"ચ તરક r ૂિમકા ભજવશે, અને “'ા"ચ ઓન +,હ-સ” માટ તમામ કશ અને
%ા"ઝેDશન Zટ કરશે. આL કો-હા=ુરમાં રsૂ કરાયેલી “'ા"ચ ઓન +,હ-સ” કો-હા=ુર નHકની બઝાર
ભોગાંવ ખાતેની પેર"ટ 'ા"ચ સાથે મેપ થયેલી છે . “'ા"ચ ઓન +,હ-સ” બે+"ક]ગ સેવાથી વંચત એવા
ચાર ગામ - બોરગાંવ, વલોલી, વાર`ુલ અને કાટભોગાંવને આવર લેશ.ે
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ઉt્ ઘાટન સમારોહમાં 8ુ:ય અિતિથ તરક ઉપOeથત રહલા મહારા$%ના માનનીય 8ુ:ય ધાન <ી
= ૃ?વીરાજ ચ,હાણે જણા,cુ ં હ^ું ક, “આઇસીઆઇસીઆઇ બે"કની દશભરમાં સૌથમ “'ા"ચ ઓન
+,હ-સ”`ુ ં લોકાપણ
g કરતા મને અયંત આનંદ થાય છે . મને ખાતર છે ક એટએમ સાથેની મોબાઇલ
'ા"ચનો ારં ભ કરવા`ુ ં આ પગPું મહારા$%ના બે+"ક]ગ સેવાથી વંચત ગામોને ાથિમક બે+"ક]ગ
Wુિવધાઓ = ૂર પાડશે. ફાઇનાO"સયલ ઇ"DPુઝન એ સરકારનો 8ુ:ય એજ"ડા છે અને આ 4ે5માં
આઇસીઆઇસીઆઇ બે"ક એક મજw ૂત r ૂિમકા ભજવી રહ છે તે જોpું અયંત ઉસાહજનક છે .”
આઇસીઆઇસીઆઇ બે"કના એCDઝFુ2ટવ 2ડરDટર <ી રાHવ સભરવાલે જણા,cું હ^ું ક, “એક sૂથ
તરક આઇસીઆઇસીઆઇએ હંમેશા xામીણ ભારતની 4મતાનો અને સમાવેશક િવકાસના મહવનો
eવીકાર કય0 છે . xામીણ અને પછાત િવeતારોમાં નાણાકય સેવાઓ = ૂર પાડવામાં અમે હંમેશા
સવx
g ાહ અભગમ અપનાવવાનો યાસ કય0 છે . આ અભગમના ભાગZપે, અમે દશભરમાં બે+"ક]ગ
સેવાથી વંચત ગામોને ાથિમક બે+"ક]ગ Wુિવધાઓ = ૂર પાડવા માટ 308 xામીણ શાખાઓનો ારં ભ
કર | ૂ}ા છએ અને ચાPુ નાણાકય વષમ
g ાં આ સં:યા વધારને 500ની કરવાની યોજના ધરાવીએ
છએ. આL “'ા"ચ ઓન +,હ-સ”નો ારં ભ થયો છે L બે+"ક]ગ Wુિવધાઓથી વંચત ગામોમાં પોતાનો
,યાપ િવeતારવાની 2દશામાં આ બે"ક ભરPું વુ એક ડગPું છે .

xામીણ શાખાઓ અને બઝનેસ કોરસપો"ડ"્ સ (બીસી)ના પોતાના નેટવકg મારફત આ બે"ક
લગભગ ૧૫,૦૦૦ ગામમાં બે+"ક]ગની સેવાઓ = ૂર પાડ છે અને ાથિમક બચત ખાતાની
સં:યા ૩૧ sુલાઈ, ૨013 Wુધીમાં 16 િમલયન હતી. પોતાની ફાઇનાO"સયલ ઇ"DPુઝનની
પોતાની યોજના હઠળ, આ બે"ક ૃિષ 4ે5ને કાયક
g ાર 8 ૂડ માટ 2કસાન

2ડટ કાડg, 8 ૂડ ખચg

માટ નાણાકય ભંડોળ મેળવવા 8ુદતી ખેત િધરાણ અને વેરહાઉસમાં ૃિષ પેદાશ રાખવા
માટની નાણાકય ,યવeથા માટ િધરાણ Lવી એ"ડ-ુ-એ"ડ ોડD્ સ = ૂર પાડ છે . આ બે"ક
૩,૩૮2 શાખાઓ ધરાવે છે , Lમાં xામીણ િવeતારોમાં ૬૬૦ કરતા વુ શાખાઓ અને ૧૧,૦૦૦
એટએમનો સમાવેશ થાય
આઇસીઆઇસીઆઇ બે"ક િવશે : આઇસીઆઇસીઆઇ બે"ક (NYSE:IBN) એ ભારતના ખાનગી 4ે5ની સૌથી
િવશાળ બે"ક છે અને તે દશની બી[

મની સૌથી િવશાળ બે"ક છે . આ બે"ક ૩૧ માચ,g ૨૦૧૩ના રોજ

આશર 124 બલયન અમે2રકન ડોલર`ુ ં સંcDુ ત 8ુ-ય ધરાવતી હતી. આઇસીઆઇસીઆઇ બે"કની
પેટાકંપનીઓમાં ભારતના ખાનગી 4ે5ની મોખરાની વીમા કંપનીઓ અને ખાનગી ઇODવટ કંપનીઓનો
સમાવેશ થાય છે . હાલમાં ભારત સ2હતના ૧૯ રા$%માં આઇસીઆઇસીઆઇ બે"ક ઉપOeથિત ધરાવે છે .
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
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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. All reference to
interest rates, penalties and other terms and conditions for any products and services described herein are
correct as of the date of the release of this document and are subject to change without notice. The
information in this document reflects prevailing conditions and our views as of this date, all of which is
expressed without any responsibility on our part and is subject to change. In preparing this document, we
have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all
information available from public sources. ICICI Bank and the "I man" logo are the trademarks and property of
ICICI Bank. Any reference to the time of delivery or other service levels is only indicative and should not be
construed to refer to any commitment by us. The information contained in this document is directed to and
for the use of the addressee only and is for the purpose of general circulation only.
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