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सहकारी बँक ही सहकारी तत्त्िािर स्थापन झालेली आवण सामान्य बँककग व्यिसायात व्यिहार 

करणारी संस्था आह.े इतर बँकांप्रमाणेच, सहकारी बँकांची स्थापना शेअससद्वारे वनधी गोळा करून, ठेिी 

स्िीकारून आवण किस मंिूर करून केली िात.े भारतातील सहकारी चळिळ ही प्रामुख्याने ग्रामीण किासच्या 

समस्येला तोंड दणे्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. भारतीय सहकारी बँककगचा इवतहास 1904 मध्ये 

सहकारी संस्था कायदा पास झाल्यापासून सुरू झाला. या कायद्याचा उद्दशे "कृषी, कारागीर आवण मयासददत 

साधनांच्या व्यक्तींमध्ये काटकसर, स्ियं-मदत आवण सहकायासला प्रोत्साहन दणे्यासाठी सहकारी पतसंस्था 

स्थापन करणे" हा होता. या कायद्यांतगसत अनेक सहकारी पतसंस्था स्थापन करण्यात आल्या.  

प्रस्तािना: 

सहकायस, परस्पर मदत, लोकशाही 

वनणसय घेणे आवण मुक्त सभासदत्ि या तत्त्िांिर 

सहकारी संरचना तयार करण्यात आली आह.े ह े

‘एक भागधारक, एक मत’आवण ‘ना नफा, ना 

तोटा’ या तत्त्िाच े पालन करत.े सहकारी बँका 

सहकारी संस्था अवधवनयम, 1912 अंतगसत 

नोंदणीकृत आहते. बँककग रेग्युलेशन अॅक्ट १९४९ 

अंतगसत ररझर्वहस बँक ऑफ इंवडया आवण नॅशनल 

बँक फॉर अॅवग्रकल्चर अँड रुरल डरे्वहलपमेंट 

(नाबाडस) द्वारे त्यांचे वनयमन केल ेिात.े भारतात 

विविध प्रकारच्या सहकारी पतसंस्था कायसरत 

आहते. या संस्थांचे दोन मोठ्या िगासत िगीकरण 

करता येत-े कृषी आवण वबगर कृषी. संपूणस 

सहकारी पतसंरचनेिर कृषी पतसंस्थांच े िचसस्ि 

आह.े कृषी पतसंस्थांची पुढे अल्प-मुदतीच्या कृषी 

पत संस्था आवण दीघसकालीन कृषी पत संस्थांमध्य े

विभागणी केली िात.े शेतक-यांच्या अल्पकालीन 

आर्थथक गरिा पूणस करणाऱ्या अल्प-मुदतीच्या 

कृषी पतसंस्थांची तीन-स्तरीय संघराज्य रचना 

असत-े (अ) शीषसस्थानी, प्रत्येक राज्यात राज्य 

सहकारी बँक असत;े (b) विल्हा स्तरािर कें द्रीय 

सहकारी बँका आहते; (c) गािपातळीिर 

प्राथवमक कृषी पतसंस्था आहते. भ-ूविकास 

बँकांकडून दीघसकालीन कृषी पतपुरिठा केला 

िातो.  

सशंोधनाची उदद्दष्ट:े 

1. भारतातील नागरी सहकारी बँकांच्या 

प्रगतीचा अभ्यास करणे. 

2. भारतातील नागरी सहकारी बँकांच्या 

वित्तीय वस्थतीचा अभ्यास करणे. 

3. नागरी सहकारी बँकांच्या समस्यांचा अभ्यास 

करणे ि त्यांच्या प्रगतीसाठी उपाय योिना 

सुचविणे 

सशंोधनाच्या पद्धती: हा संशोधन पेपर दयु्यम 

स्रोतांिर आधाररत आह.े संशोधनासाठी 
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लागणारी मावहती विविध प्रकावशत अहिाल, 

विविध पुस्तके, इंटरनेट आवण प्रकावशत शोध 

वनबंधांमधून गोळा केलेली आह.े 

सशंोधनाच्या मयासदा: 

हा संशोधन पेपर दयु्यम स्रोतांिर आधाररत 

असून, केिळ नागरी सहकारी बँकांच्या 

अभ्यासािर लक्ष कें दद्रत  करतो. 

भारतातील नागरी सहकारी बकँाचंी प्रगती: 

ररझि्हस बँकेन े सहकारी बँकांच्या क्षेत्राच्या 

पुनरुज्जीिनासाठी बहुस्तरीय वनयामक आवण 

पयसिेक्षी धोरण स्िीकारले. या धोरणामुळे नागरी 

सहकारी बँकांची संख्या हळूहळू कमी झाली. 

माचस 2005 च्या अखेरीस नागरी सहकारी 

बँकांची एकूण संख्या 1,872 होती. पररणामी, 

िी माचस 2020 च्या अखेरीस 1,6539 इतकी 

झाली. 

Chart No-1 

 
Source: Report on Trend and Progress of Banking in India 2019-20 

ररझिस बँकेच्या बहुस्तरीय वनयामक आवण 

पयसिेक्षी कायद्यामुळे िरी सहकारी ग्रामीण 

बँकांची संख्या कमी झाली असली तरी त्यांची 

संख्या मात्र अिूनही उल्लेखनीय आह.े 

नागरी सहकारी बकँाचं्या वित्तीय वस्थती: 

नागरी सहकारी बँकांची दावयत्ि ि 

मालमत्ता पुढील तक्त्यामध्ये दशसिलेली आह.े 

Table No-1: (Amount in Billion) 

दावयत्ि े/ मालमत्ता 
सिस नागरी सहकारी बकँा (Scheduled UCBs

 Non-Scheduled UCBs) 

सिस ‘UCB’ 

िाढीचा दर (%) 

दावयत्ि े 2019 2020 2019-20 

1. भांडिल 13,580 (2.3) 14,136 (2.3) 4.1 

2. राखीि 37,280 (6.2) 33,859 (5.4) -9.2 

3. ठेिी 4,84,290 (80.9) 5,01,208 (80.3) 3.5 

4. किस घेणे 6,952 (1.2) 7,294 (1.2) 4.9 

5. इतर दावयत्िे 56,965 (9.5) 67,408 (10.8) 18.3 
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मालमत्ता    

1. रोख 5,388 (0.9) 5,812 (0.9) 7.2 

2. बँकांमधील 

वशल्लक 
74732 (12.5) 78839 (12.6) 16.8 

3. कॉल आवण शॉटस 

नोरटसिर पैसे 
6,005 (1.0) 8,389 (1.3) 39.7 

4. गंुतिणूक 1,56,793 (26.2) 1,61,941 (26.0) 3.3 

5. किस आवण 

आगाऊ रक्कम 
3,03,005 (50.6) 3,05,453 (49.0) 0.8 

6. इतर मालमत्ता 53,144 (8.9) 63,472 (10.2) 19.4 

एकूण दावयत्ि े/ 

मालमत्ता 
5,99,067(100.0) 6,23,905(100.0) 4.2 

Notes: 1. Data for March 2020 are provisional. 

2. Figures in brackets are proportion to total liabilities / assets (%). 

Source: Off-site surveillance returns, RBI. 

Report on Trend and Progress of Banking in India 2019-20 

टेबल क्रमांक-1 मध्ये नागरी सहकारी बँकांची 

दावयत्ि ि मालमत्ता पुढील तक्त्यामध्ये 

दशसिलेली आह.े सन 2019-20 मध्ये UCB ची 

कि े आवण प्रगती ििळििळ थांबली, ज्यामुळे 

अशक्त किासची मागणी ददसून येत.े सन 2019 

च्या तुलनेत सन 2020 मध्ये नागरी सहकारी 

बँकांची किस आवण आगाऊ रक्कम यामध्य े घट 

झालेली ददसून येथे येथे ददसून येत.े तसेच  

दावयत्ि प्रमाण दखेील िाढलेले ददसून येते. 

भारतीय नागरी सहकारी बकँाचं्या समस्या: 

लहान भाडंिल आधार: 

नागरी सहकारी बँकांकड ेलहान भांडिल आधार 

आह,े कारण त्या 25 लाखांच्या भांडिली 

आधारापासून सुरू होऊ शकतात, त्यांना त्यांच्या 

खेळत्या भांडिलासारख्या भांडिलाचा काही 

भाग खात्यात ठेिणे कठीण होत े आवण खेळते 

भांडिल िाढिणे ििळििळ सिस सहकारी 

बँकांसाठी एक मोठा अडथळा आह.े 

रािकीय हस्तक्षपे: रािकारणी त्यांचा िापर 

करून त्यांची र्वहोट बँक िाढितात आवण सहसा 

त्यांचे प्रवतवनधी संचालक मंडळािर वनिडून 

आणण्यासाठी किस मंिूर करण्यासारख े अयोग्य 

फायद ेवमळितात िे नंतर माफ केल ेिातात. 

ररझिस बकेँच ेपयसिके्षण: व्यापारी बँकांच्या तुलनेत 

सहकारी बँकांिर ररझिस बँकेची दखेरेख वततकी 

कडक नाही. आरबीआय या बँकांच्या पुस्तकांची 

िषासतून एकदाच तपासणी करत.े 

दहुरेी वनयतं्रण: सहकारी बँका दहुरेी प्रणाली 

अंतगसत, म्हणि े ररझिस बँक आवण त्यांच्या 

संबंवधत राज्य सरकारद्वारे वनयंवत्रत केल्या 

िातात. ज्यामुळे समन्िय आवण 

व्यिस्थापनामध्ये समस्या वनमासण होत.े 

व्यािसावयक व्यिस्थापन आवण तावंत्रक प्रगती: 

संगणकीकृत डटेा व्यिस्थापनासारख्या निीन 

तंत्रज्ञानाचा अिलंब करण्यास सहकारी बँका 

अनेकदा टाळाटाळ करतात. वनधीअभािी 

कमसचाऱ्यांच्या प्रवशक्षणाअभािी बँकांमधील 

व्यािसावयक व्यिस्थापन अनेकदा गायब असते. 

वित्त अिलवंबत्ि: सहकारी बँका पुनर्थित्त 

सुविधांसाठी आरबीआय, नाबाडस आवण 



IJAAR    Vol.9 No.5   ISSN – 2347-7075 

  .   .                    

256 

सरकारिर मोठ्या प्रमाणािर अिलंबून असतात. 

भांडिलासाठी त े सभासदांपेक्षा सरकारिर 

अिलंबून असत.े 

थकीत कि:े सहकारी बँकांची थकीत कि ेदरिषी 

िाढत आहते, ज्यामुळे वनधीच्या पुनिासपरािर 

मयासदा येत आहते ज्यामुळे बँकेच्या किस आवण 

किस घेण्याच्या क्षमतेिर पररणाम होतो. 

वनष्कषस: 

नागरी सहकारी बँका विकास 

योिनांच्या अंमलबिािणीत अविभाज्य भूवमका 

बिाितात आवण भारतातील बँककग प्रणालीच्या 

प्रभािी कायाससाठी महत्त्िाच्या आहते. नागरी 

सहकारी बँका ठेिी िमा करण्यात आवण लघु-

किसदार क्षेत्राला वित्तपुरिठा करण्यात महत्त्िाची 

भूवमका बिाितात, ज्यात लघुउद्योग, 

व्यािसावयक, दकरकोळ विके्रत े इत्यादींचा 

समािेश आह.े ग्रामीण क्षेत्राला आर्थथक सहाय्य 

दणे्यात सहकारी बँकांचा मोठा िाटा 

आह.ेभारताला अंडरबँक असलेला दशे म्हणून 

संबोधल ेिात.े नागरी सहकारी बँककग व्यिस्थेिर 

िनतेचा विश्वास आवण विश्वास िाढिण्यासाठी 
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