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मषाराष्ट्रातीऱ जजल्षा कें द्रीय शषकारी बॅंका- 
प्रश्नाचे स्ळरूऩ 

 

मषाराष्ट्र राज्यात ’शषकार चलळलीश’ (Cooperatives Movement) १०० ळवाांऩेसा जास्त कालाचा 
इततषाश आषे. राज्यात आजममतीश एकूण शषकारी शॊस्थाॊची शॊख्या २.२४ ऱाख एळढी आषे. अऴा या 
वळवळध सते्ाॊतीऱ कायथरत, शषकाराच्या ततळाॊळर शरुू केऱेल्या शॊस्थाॊमधीऱ एकूण उऱाढाऱ रू. २.३७ ऱाख 
कोटी एळढी आषे. राज्यातीऱ ५०% ऱोकशॊख्या (५.५० कोटी) या शषकारी शॊस्थाॊचे शभाशद आषे. 
राज्यातीऱ या शषकार शॊस्था एकूणऩणे प्रतयस ळ अप्रतयस २० ऱाख ऱोकाॊना रोजगार देतात. 
 

गेल्या चालीश ळवाांत राज्यातीऱ शषकारी शॊस्थाॊची शॊख्या ळ शभाशद शॊख्या यातीऱ ळाढ ऩढुीऱ दोन 
तक्तयाॊमधून ददशत.े 

 

Source: Cooperative Movement at a Glance in Maharashtra, Cooperative Commissionarate of GoM  
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Source: Cooperative Movement at a Glance in Maharashtra, Cooperative Commissionarate of GoM  

 

जिल्हा मध्यळती सहकारी बॅंका District Central Cooperative Banks  
The short term Cooperative Credit Structure (CCS) has a federal three-tier structure with PACS being the 

grass root level institutions, the Central  Banks at the District level (DCCBs) and the apex  Bank at the 

State level (SCB). 
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http://rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=13939 

 

राज्यात ऴतेीकररता ऩतऩरुळठा करण्याशाठी खेडयाॊमध्ये ऩदषल्या ऩातलीळर प्राथममक शषकारी शोशायटी 
(Primary Agriculture Society PAS) तयाळर जजल्षा मध्यळती शषकारी बॅंक ळ नॊतर राज्य शषकारी 
बॅंक अऴी रचना आषे. १९८४ ऩूळीऩयांत ररझळथ बॅंक कडून राज्य बॅंकाॊना अथथऩुरळठा षोत अशे. 
आता नाबाडथ कडून षोतो, ज्याळर कें द्र शरकारच ेतनयॊत्ण आषे.  

 

ऴाशन धोरणानुशार, ळ ९५ व्या घटनेप्रमाणे ऴतेकर्ाांच्या वळकाशाशाठी ळेलेत ळ ऩुरेशा ऩतऩुरळठा 
करणे षे जजल्षा मध्यळती शषकारी बॅंका ळ एकूणच शषकार चलळलीच ेउदिष्ट््य ळ ध्येय षोते. षा 
उिेश्य काषी ळवाांऩूळीच षरळऱा गेऱा, ळ आता षी व्यळस्था ऴतेीतून राजकारणाची नळी मऴखरे 
गाठणार्ाथ नेतयाॊची शतताकें दे्र बनून रादषऱी आषेत. भरडऱा जातो तो शामान्य नोकरदार, ळ गरजू 
ऴतेकरी. (ळशॊतदादा ऩाटीऱ १९८३ शाऱी ऩुन्षा मुख्यमॊत्ी झाल्याळर भाईशाषेब शाळॊत ळ वळऱाशराळ देऴमुख या 
आऩल्या नव्या शषकाऱयाॊना म्षणाऱे, 'तुम्षी राज्य बॉकेच्या शॊचाऱकऩदाचा राजीनामा देऊ नका. मीशुद्धा देणार नाषी, 
मॊत्ीऩद षे अलळाळरचॊ ऩाणी अशतॊ. शॊचाऱकऩद षी खरी शतता अशते) 
 

जजल्षा मध्यळती शषकारी बॅंका 
District Central Cooperative Banks 

एकूण बॅंका  ३१ 

ठेळी रू. ४६६११ कोटी  

http://rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=13939
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घेतऱेऱी कज े रू. ४००४ कोटी 
ददऱेऱी कज े रू. २७९०४ कोटी 
एकूण मागणी रू. १३३११ कोटी 
एकूण ळशऱुी रू. ८३३८ कोटी 
ळशऱुीची टक्केळारी ६२.६ % 
२०११-१२ मध्ये केऱेऱे ऩीक कजथ ळाटऩ - रू. १०७६७ कोटी  

Source: Cooperative Movement at a Glance in Maharashtra, Cooperative Commissionarate of GoM  

 

ऴाशनाच े तनणथयानुशार ऴून्य टक्के व्याजदराळर ऴतेी कजथ ऩुरळठा करताॊना प्रशॊगी ज्यादा 
व्याजदराच्या ठेळीतीऱ ऩशैाषी ऴून्य टक्के व्याजदाराळर ऴतेकयाांना उऩऱब्घ करुन देण्यात जजल्षा 
शषकारी बॉका या अगे्रशर रादषल्या षोतया. जजथे व्याऩारी, ळ खाशगी बॉका कधी ऩोह्च ूऴकणार 
नाषीत अऴा तलागालाॊतीऱ ऱोकाॊऩयांत ऩोषोचऱेल्या, तयाॊना अततऴय शुऱभ कजाथची शॊधी उऩऱब्ध 
करून देणार्ाथ, म्षणून राज्याच्या आर्थथक वळकाशात मोऱाची भर घाऱणार्ाथ जजल्षा मध्यळती बॉका 
ळ तयाॊची घशरण मषतळाचा वळवय ठरतो. 

बँकाांची घसरण, कारणे, भ्रष्ट्टाचार 

आधी क ॊगे्रश ळ नॊतर राष्ट्रळादी काॉगे्रश ऩसाच्या ताब्यात रादषऱेल्या जजल्षा मध्यळती शषकारी 
बॉका या १. न ळशुऱ झाऱेऱी कजे (Non performing Assets NPA), ळ २. तरीषी अऴाच कजथदाराॊना 
ऩुन्षा ळाढीळ कजे देणे, या गैरप्रकाराॊमुले कायमच अडचणीत रादषल्या आषेत.   

 

Amount of losses in DCCBs in Maharashtra 

Year Rs in Lakh Increase (Rs in Lakh) 

2000-01 13097 100 

2001-02 150662 1150.36 

2002-03 164017 1252.32 

2003-04 141227 1078.32 

2004-05 144009 1099.56 

2005-06 150662 1150.35 

2006-07 164014 1252.30 

2007-08 185070 1413.07 

Source: Cooperative Movement at a Glance in Maharashtra, Cooperative Commissionarate of GoM  

कजथ मागण्याशाठी आऱेल्या अजाथची ताॊत्रत्क ळ आर्थथक छाननी करून तो बॉकेच्या शॊचाऱक 

मॊडलाच्या बैठकीऩुढे ठेळाळा षी ऩद्धत न अळऱॊत्रबता, मान्यळर शॊचाऱकाॊच्या मजीमुले, स्ळासरी 
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केऱेऱे, न केऱेऱे कजथ मॊजूर करण्याची प्रथा शामान्य आषे. अऴा प्रकारे शभाशदाॊना कजथळाटऩ 
केल्याने ळरीऱ तक्तयात ददशत अशल्याप्रमाणे २००१ ऩाशून शतत मोठया प्रमाणात तोटा षोतच 
रादषऱा.  २००१ मध्ये रू. १३० कोटी चा तोटा ८ ळवाांमध्ये रू. १८५० कोटी म्षणजे रू. १५०० 
कोटीॊनी ळाढऱा.    

 

जिल्हा सहकारी बँका – किजदाराऱा प्रोत्साहन ळ ठेळीदाराची पपलळणूक  

नागरी, व्याऩारी, खाशगी बॉकामध्ये ठेळीदाराऱा, कजथदाराऩेसा जास्त प्राधान्य ददऱे जाते. म्षणजेच 
ठेळीदाराॊच े बॉकेळर, तनणथय व्यळस्थेळर (कोणाऱा कजथ द्यायच)े प्रतयस तनयॊत्ण राषते. ठेळीदार 
शभाशद षे क्रियाऴीऱ (active) अशतात. याउऱट ऩररजस्थती ददशते राज्य, जजल्षा शषकारी 
बॉकाॊमध्ये.     

 

(कोणतयाषी शषकारी शॊस्थेळर केळल क्रियाऴीऱ शभाशदाॊचचे तनयॊत्ण अशाळे षे मान्य करीत कें द्र ऴाशनाच्या ९७ व्या 
घटनादरुुस्तीच्या अनुवॊगाने मषाराष्ट्राशष अनेक राज्य शरकाराॊनी आऩाऩल्या शषकार कायद्यात आळश्यक त े बदऱ 
केऱे आषेत. नागरी शषकारी बॉकाॊच्या बाबतीत मात् बॉक्रकॊ ग व्यळशाय करणाऱया शषकारी शॊस्थाॊळरीऱ तनयॊत्ण षे 
ठेळीदार शभाशदाॊच्या षाती अशाळे, अशा ररझव्  षथ बॉकेचा आग्रष अशताना प्रतयसात मात् त ेकजथदार शभाशदाॊच्या षाती 
अशल्याच ेददशून येत.े) 

 

जजल्षा शषकारी बॉकाॊना कायद्याने केळल शभाशदाॊनाच कजथ देता येत अशल्याने कजथदाराॊना 
शभाशदतळ ददऱे जाते, मात् ठेळीदाराॊच्या बाबतीत षी अट नशल्यान ेठेळीदाराॊना शभाशद करून घेतऱे 
जात नाषी. यामुले राज्यातीऱ शॊऩूणथ शषकार सेत्ामध्ये केळल राज्य ळ जजल्षा शषकारी बॉक्रकॊ गच े
एकमेळ सेत् अशे आषे की जेथे त्रबगर शभाशदाॊकडून ठेळी स्ळीकारल्या जातात ळ तयाॊच े ळाटऩ 
केळल शभाशदाॊनाच कजथरूऩाने केऱे जाते.  

 

(ळास्तवळक इतर शळथ शषकारी शॊस्थाॊमधून जो शभाशद शषकारी शॊस्थेऱा ऩुरळठा करतो तो क्रियाऴीऱ शभाशद ठरतो. 
उदा. शाखर कारखान्याॊमध्ये ऊश उतऩादक ऴेतकरी ऊश देतो, दगु्ध शॊस्थेत शभाशद दधुाचा ऩुरळठा करतो, ऴेती 
माऱाच्या शॊस्थेत शभाशद ऴेतमाऱ ऩुरवळतो. गषृतनमाथण शॊस्थेत मेंटेनन्श देणारा क्रियाऴीऱ ठरतो.)  
 

ऩरॊतु शषकारी बॉक्रकॊ ग शॊस्थेत मात् ठेळ ठेळणाऱया व्यक्तीऱा शभाशद करून घेण्याच े कायदेऴीर 
बॊधन बॉकाॊळर नशल्याने, या शषकारी बॉकाॊच्या खेलतया भाॊडळऱात (Working Capital) ८५ ते ९० 
टक्क्याॊऩयांत दषस्शा अशणाऱया ठेळीदाराॊच ेतनयॊत्ण व्यळस्थाऩनाळर नशते, षी ळस्तुजस्थती आषे. 

 
 



Page 7 of 7 
 

 

शॊदभथ-  

Cooperative Movement at a Glance, Office of the Commissionerate for Co-operation & Registrar 

of Co-operative societies Maharashtra State, Pune 

’शषकार ऩुजस्तका’ Commissionerate of Cooperation, Government of Maharashtra 

Cooperatives in Maharashtra- challenges ahead, B.S. Baviskar, Economic and Political Weekly 

October 20, 2007 

 http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/8325717.cms?prtpage=1 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dUdvxf5jpYwJ:www.loksatta.

com/daily/20021006/av6.htm+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=in 

 http://dainiksahasik.com/?p=1716 

 http://maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/24680942.cms?prtpage=1 

 

 

 

http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/8325717.cms?prtpage=1
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dUdvxf5jpYwJ:www.loksatta.com/daily/20021006/av6.htm+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=in
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:dUdvxf5jpYwJ:www.loksatta.com/daily/20021006/av6.htm+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=in
http://dainiksahasik.com/?p=1716
http://maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/24680942.cms?prtpage=1

