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       :  

           सहकारी तत्त्वावर िेती व्यवसायाच्या क्षवकासासाठी योग्य व वाजवी व्याज दराने पुरेसा 

कजमपुरवठा करणाऱ्या सांस्था म्हणजेच सहकारी पतपुरवठा सांस्था होय. ज्या गावात ककवा खेड्यामध्य े

सहकारी पतसांस्था स्थापन केली जात,ेते गाांव ककवा खेड्यापुरते त्या सांस्थेचे कायमिते्र मयामददत असते. त्या 

गावातील िेतकरी, कारागीर, लहान व्यावसाक्षयक इत्यादी त्या सांस्थचेे सभासद असतात. सभासदाांना 

बचतीची सवय लावतात. िेतकरी सभासदाांना कमीत कमी व्याजदराने वेळेवर कजमपुरवठा करतात. 

कृक्षििेत्राचा, िेतकऱ्याांचा आर्थथक क्षवकास घडवून त्याांचे जीवनमान उांचावण्यासाठी प्रयत्निील असतात. 

सहकारी पतपुरवठा सांस्था प्राथक्षमक पातळीवर सभासदाांची गरज लिात घेऊन त्यानुसार कजमपुरवठा 

करतात, सांस्थाांचा कजमव्यवहार प्रत्यि सभासदाांिी होतो, म्हणून त्याांना प्राथक्षमक सहकारी पतसांस्था अस े

म्हणतात. सहकारी पतपुरवठा सांस्था ग्रामीण व िहरी भागात कायम करतात. 
 

                           : 

१) “सांपत्तीचा ककवा आर्थथक क्षस्थतीचा आधार न 

घेता आर्थथकदषृ्ट्या दबुमल व्यक्तिंजवळील उपलब्ध 

तारण स्वीकारून आक्षण त्याांच्या सोयीस्कर 

अटींवर बॅंककग व्यवहार करणारी सांस्था म्हणज े

सहकारी पतपुरवठा सांस्था होय.” - हेंरी वुल्फ 

िेतमालाचे उत्पादन वाढक्षवण्यासाठी व 

िेतकऱ्याांचे जीवनमान उांचावण्यासाठी अल्प व 

मध्यम मुदतीचे कजम दणे्याबरोबरच िेती उपयुिं 

वस्तू, क्षवक्षवध सेवा, जीवनावश्यक वस्तू पुरक्षवणे 

व िेतमालाचे पणन करणे इत्यादी दिया 

करण्यासाठी लोकाांनी स्वेच्छेने स्थापन केलेली 

सांस्था म्हणजे सहकारी पतपुरवठा सांस्था होय.’’ 

                         : 

 सहकारी तत्त्वावर िेती व्यवसायाच्या 

क्षवकासासाठी योग्य व वाजवी व्याज दराने पुरेसा 

कजमपुरवठा करणाऱ्या सांस्था म्हणजेच सहकारी 

पतपुरवठा सांस्था होय ज्या गावात ककवा 

खेड्यामध्य े सहकारी पतसांस्था स्थापन केली 

जात,ेत े गाांव ककवा खेड्यापुरते त्या सांस्थेच े

कायमिेत्र मयामददत असते. त्या गावातील िेतकरी, 

कारागीर, लहान व्यावसाक्षयक इत्यादी त्या 

सांस्थेचे सभासद असतात. सभासदाांना बचतीची 

सवय लावतात. िेतकरी सभासदाांना कमीत कमी 

व्याजदरान े वेळेवर कजमपुरवठा करतात. 

कृक्षििेत्राचा, िेतकऱ्याांचा आर्थथक क्षवकास घडवून 

त्याांचे जीवनमान उांचावण्यासाठी प्रयत्निील 

असतात. सहकारी पतपुरवठा सांस्था प्राथक्षमक 

पातळीवर सभासदाांची गरज लिात घेऊन 

त्यानुसार कजमपुरवठा करतात, सांस्थाांचा 

कजमव्यवहार प्रत्यि सभासदाांिी होतो, म्हणून 

त्याांना प्राथक्षमक सहकारी पतसांस्था असे 

म्हणतात. सहकारी पतपुरवठा सांस्था ग्रामीण व 

िहरी भागात कायम करतात. 

            व्यापारी, उद्योजक, व्यावसाक्षयक याांना 

व्यापारी बॅंका, सावमजक्षनक िेत्रातील बॅंका, 

नागरी सहकारी पतसांस्था कजम पुरवठा करतात. 

ग्रामीण भागातील िेतकरी, िेतमजूर, कारागीर, 

लहान व्यावसाक्षयक व इतर दबुमल घटकाांना 
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कजमपुरवठा करण्यासाठी सहकारी बॅंका कायम 

करतात. सावकाराांकडून केले जाणारे आर्थथक 

िोिण, फसवणूक यापासून मुिंता करण्याच्या 

हतेून ेसहकारी पतपुरवठा सांस्थाची स्थापना केली 

जाते. 

                   : 

              िेतकऱ्याांच्या आर्थथक व जीवनावश्यक 

गरजा भागक्षवणे आक्षण िेती उत्पादन वाढक्षवणे 

यासाठी क्षवक्षवध सेवा पुरक्षवणाऱ्या सांस्था म्हणज े

सेवा सहकारी सांस्था होय. सेवा सहकारी 

सांस्थाांना क्षवक्षवध कायमकारी सेवा सहकारी सांस्था, 

िेतकरी सेवा सहकारी सांस्था ककवा प्राथक्षमक 

सेवा सहकारी सांस्था असेही म्हणतात. या सांस्था 

सभासदाांना फिं कजमपुरवठा न करता क्षवक्षवध 

सेवासुद्धा उपलब्ध करून दतेात.  ग्रामीण 

भागातील िेतकऱ्याांच्या िेतीक्षवियक क्षवक्षवध 

प्रकारच्या गरजा असतात. उदा. िेतीला 

कजमपुरवठा उपलब्ध होणे, सुधारीत बी क्षबयाणे, 

खते, कीटकनािके याांची सोय होण ेत्याचबरोबर 

जीवनावश्यक अनेक वस्तूांचीही गरज असत.े उदा. 

दकराणा माल, कपड,े साखर, गहू, ताांदळू इ. 

िेतीक्षवियक आक्षण जीवनावश्यक गरजा 

भागक्षवण्याच्या उद्दिेाने ग्रामीण पातळीवर 

सहकारी तत्त्वावर या सांस्था स्थापन झालेल्या 

आहते त्याांना सेवा सहकारी सांस्था असे म्हणतात. 

भारतात सेवा सहकारी सांस्थाांची वाटचाल सन 

१९५८ पासून सुरू झाली. सेवा सहकारी 

सांस्थाांचा क्षवकास प्राथक्षमक पतपुरवठा सहकारी 

सांस्था त ेबहुउद्दिेीय सांस्था, बहुउद्दिेीय सांस्था त े

मोठ्या आकाराच्या सांस्था, मोठ्या आकाराच्या 

सांस्था ते सेवा सहकारी सांस्था या टप्पप्पयातून 

झालेला ददसून येतो 

                         : 

सहकारी तत्त्वावर िेती व्यवसायाच्या 

क्षवकासासाठी योग्य व वाजवी व्याज दराने पुरेसा 

कजमपुरवठा करणाऱ्या सांस्था म्हणजेच सहकारी 

पतपुरवठा सांस्था होय. 

                  : 

िेतकऱ्याांच्या आर्थथक व जीवनावश्यक गरजा 

भागक्षवणे आक्षण िेती उत्पादन वाढक्षवणे यासाठी 

क्षवक्षवध सेवा पुरक्षवणाऱ्या सांस्था म्हणजे सेवा 

सहकारी सांस्था होय. 31 माचम 2010 रोजी 

महाराष्ट्रात 21,392 प्राथक्षमक कृक्षि 

सह.पतसांस्था होत्या आक्षण त्याांची सभासद सांख्या 

149 लाख होती. प्राथक्षमक कृक्षि सहकारी 

पतसांस्था सहकारी क्षत्र-स्तरीय रचनेच्या 

सगळ्यात खालच्या स्तरावर ग्रामीण भागात 

कायम करतात.गावातील 10 ककवा अक्षधक व्यिंी 

एकत्र येऊन या सहकारी पतसांस्थेची स्थापना 

करू िकतात.  गरीब िेतकर याांनाही सांस्थेला 

सभासद होता याव ेयासाठी सदस्यत्व िुल्क/प्रवेि 

िुक्ल नाममात्र ठेवल े जाते.तसचे या सांस्था 

अमयामददत जबाबदारीच्या तत्वावर (Unlimited 

liability) स्थापना केल्या जातात. म्हणजचे, ती 

सांस्था अपयिी ठरल्यास क्षतची दणेी 

(Liabilities) दणे्याची पूणम जबाबदारी 

सदस्याांवर असते.  

भारतातील पक्षहली नागरी सहकारी बँक 

ही 5 फेब्रुवारी 1889 मध्ये मुांबई प्राांतातील 

बडोदा या िहरात श्री क्षवठ्ठल लक्ष्मण कवठेकर 

तथा भाऊसाहबे कवठेकर याांच्या 

मागमदिमनाखाली स्थापन झाली. महाराष्ट्र राज्य 

सहकारी बँक ही महाराष्ट्रातील सहकारी कजम 

पुरवठा यांत्रणेतील क्षिखर बँक आह.े भारतात 

सहकारी चळवळीच े पाळेमुळे 1904 मध्ये 

सापडतात, जेव्हा पहीला सहकारी पतसांस्था 

कायदा लाग ू करण्यात आला. सहकारी 

चळवळीच्या अनुिांगाने क्षवचार करता, महाराष्ट्र 

ह े दिेातील सवामत क्षवकक्षसत राज्य आह.े 

महाराष्ट्रात क्वक्षचत एखाद ेखेडगेाव असेल ज्याच्या 

सहकारी िेत्रात समावेि नाही.  

महाराष्ट्रमध्ये सहकारी चळवळीचा 

क्षवकास क्षत्रस्तरीय रचनेमध्ये झालेला आह.े 

ज्याच्या अग्रभागी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक 

क्षिखर बँक माध्यम स्तरावर क्षजल्हा बँक व 

तळािी प्राथक्षमक कृिी पतसांस्था कायमरत आहते. 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक राज्यातील 
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अक्षतररिं सांसाधनाांचा समतोल कें द्र म्हणून 

कायमरत आह े ज्याद्वारे ती बहुआयामी क्षवकास व 

समृद्धी ची खात्री दतेे महाराष्ट्र राज्य सहकारी 

बँक ही दिेातील सवामत मोठी राज्य सहकारी बँक 

आह.े सहकारी तत्त्व अनुसरून लोकिाही मागामन े

समाजाच्या सामाक्षजक व आर्थथक पररवतमन तनू 

सहकारी सामाक्षयक सांपत्तीचे क्षनमामण करणे व 

त्यास प्रोत्साहन दणेे ह े दहुरेी उद्दिे राज्य 

सहकारी बँक पार पाडत आह.े आजपयंतच्या 

वाटचालीत राज्य सहकारी बँकेच े क्षवक्षवध 

िेत्रातील प्रक्षसद्ध व मान्यवर व्यिंींचे मागमदिमन 

लाभले त्यापैकी यिस्वी उद्योजक ददवांगत श्री 

लल्लुभाई सामळ दास श्री वैकुां ठभाई मेहता, श्री 

व्ही डी ठाकरसी, प्रक्षतभावांत प्रोफेसर श्री डी जी 

कव,े डॉ. धनांजयराव गाडगीळ श्री आर जी सरया 

याांनी बँकेच्या प्रगतीचा आलेख व नावलौदकक 

वेगळ्याच उांचीवर पोहोचक्षवला आह.े पतपुरवठा 

रचनते झालेल्या क्षत्रस्तरीय(PACS, DCCBs, 

MSCB) पतपुरवठा रचनेमुळे बँकेने आपला 

कजमपुरवठा व्यवसाय नव्याने स्थापन झालेल्या 

मध्यवती बँकेकड े हस्ताांतररत केला. ज्यामुळे 

सहकारी िेत्रात कजम पतपुरवठा व क्षवपणन 

याांच्या दवुा साधला गेला. सहकारी िेत्रातील 

उपिमाांची व्याप्ती वाढक्षवण्यासाठी बँकेने नवीन 

सहकारी उपिमाांना मोठ्या प्रमाणात मदत 

सहाय्यक तर केलचे क्षिवाय त्याांना ताांक्षत्रक आक्षण 

व्यवस्थापकीय तांत्राचे मागमदिमन उपलब्ध केले. 

अहमदनगर क्षजल्यातील प्रवारानगर 

येथील दिेातील पक्षहला सहकारी साखर 

कारखाना उभारताना बँकेचा क्तसहाचा वाटा 

राक्षहला आह.े बँकेने आपले कायम मोठ्या 

प्रमाणावर वाढक्षवण्यासाठी सहकारी औद्योक्षगक 

क्षवभाग क्षनमामण केला व त्यामध्ये क्षवद्यापीठ तांत्र 

क्षििण सांस्था औद्योक्षगक हाऊसेस व सल्लागार 

सक्षमती सांस्थाांमधील तज्ञ व्यिंींचा समावेि 

केला.  

अिाप्रकारे बँकेने सहकारी िेत्राला 

सहाय्यभूत उद्योगास िेतीसाठी लागणारे 

साक्षहत्यक्षनर्थमतीसाठी उदाहरणाथम खते व 

यांत्रसामुग्री इांक्षडयन ऑइल पांप सेट्स टॅ्रक्टसम 

इत्यादी तसेच बँकेने दयु्यम आक्षण तृतीय 

उद्योगाांना उभारणीस सहाय्य केले ज्यामध्य े

कागद उद्योग मध्यम उद्योग अलीकडील 

काळातील इथनेॉल क्षनर्थमतीचा इत्यादींचा 

समावेि आह.े 

बँकेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैक्षिष्ट्य 

असे की, राज्य बँकेने काही मध्यवती क्षजल्हा बँक 

याांच्या सहाय्याने िेतीकजम योजनेची सुरुवात 

केली या योजनेच्या यिामुळे सवमत्र याक्षवियी 

कुतूहल क्षनमामण झाल े व त्यामुळे इतर क्षजल्हा 

बँकाांनी सुद्धा स्वीकार करून योजना दिेभरात 

राबवली. अिा पद्धतीने वेळेच्या कसोटीवर 

खऱ्या अथामन ेउतरलेली िेती कजम योजनेची बकँ 

आद्य प्रवतमक ठरली.  

महाराष्ट्र राज्यामध्ये सध्या एकूण 36 

क्षजल्ह ेअसले तरीही मध्यवती सहकारी बँका मात्र 

31 आहते. क्षजल्हा मध्यवती सहकारी बँक क्षवत्तीय 

समावेिन घडवून आणण्याच्या दषृ्टीने महत्त्वाची 

सहकारी सांस्था ठरतात. आर्थथक व क्षवत्तीय 

सुक्षवधा ग्रामीण भागातील तळागाळात पोचवणे 

म्हणजे क्षवत्तीय समावेिन होय. महाराष्ट्र 

राज्याच्या राज्य सहकारी बँकेची स्थापना 

स्वातांत्र्य पूवीच्या 11 ऑक्टोंबर 1891 मध्ये 

झालेली आह.े महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक 

आपल्या चार प्रादके्षिक कायामलयाच्या 

माध्यमातून कायमकत े ही प्रादके्षिक कायामलय 

औरांगाबाद, नाक्षिक, पुणे व नागपूर या रठकाणी 

आहते. प्रत्येक क्षजल्हा मध्यवती बँकेचा एकेक 

प्रक्षतक्षनधी सांचालक मांडळावर असतो. याक्षिवाय 

व्यिंी भागधारक प्रदिया सांस्था, सहकारी साखर 

कारखान,े क्षवपणन सहकारी सांघ, नागरी 

सहकारी बँका, कामगार वगम, महाराष्ट्र राज्य भ ू

क्षवकास बँक, औद्योक्षगक बँक आक्षण महाराष्ट्र 

िासन याांचे प्रक्षतक्षनधी सांचालक मांडळावर 

असतात. महाराष्ट्रातला ग्रामीण भागातील 

सहकारी बँका या ग्रामीण अथमव्यवस्थेचा कणा 

आहते. सातबाराच्या एका कागदावर सभासदाांना 

िेतकऱ्याांना सहकारी बँकेत एका विामसाठी िून्य 

टके्क दराने क्षपक कजम व िेती पूरक व्यवसाय कजम 

क्षमळते. राष्ट्रीयकृत बँकाांनी सारख ेसहकारी बँकेत 
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िेतकऱ्याांना, ना पायलीचे पन्नास कागद कागद 

जोडाव े लागतात ना िेतकऱ्याांना स्वतःची 

आर्थथक पत मोजून साांगावे लागत.े त्यामुळे 

आजही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अथमव्यवस्थेची 

चाके या सहकारी बँका आहते. महाराष्ट्रात माचम 

2010 अखेर एकतीस क्षजल्हा मध्यवती बँका 

होत्या. त्याांचे सभासद एक लाख 48 हजार 360 

इतके होते तर ठेवी 44 हजार 278 कोटी रुपय े

इतक्या होत्या.  

 


