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प्रस्तावना :- 
 

नागपूर शहरातील सहकारी बकँातील व राष्ट्रीयकृत बकँातील कममचा-याांची तुलनात्कम अभ्यास असताांना फक्त लेखापाल 

ते चपराशी या पदापयमतच्या कममचारी वगामचाच णवचार करण्यात आला आह.े वररल कममचा-याांना पुरणवण्यात येणा-या 

कर्ामणवषयक सुणवधा र्स,े धराकररता कर्म, वाहनाकरता कर्म, मलुीच्या मुलाांच्या णशक्षणाकररता व लग्नाकररता यणेा-या बाबीचा 

तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आलेला आह.े हया बँकाांच्या कममचा-यामध्ये णवणवध बाबतीत आढळलले्या तफावतीचे स्पष्टीकरण 

करण्यात आले आह.े या मुख्यतः कममचा-याांचे वतेनमान राष्ट्रीयकृत बैंक व नागरी सहकारी बँका याांचे वतेनमानातील फरक याांची 

तुलना आणण त्याांच्या कामाच्या तासाणवषयी माणहती व त्याांचा कायमभाराची णवभागणी यात केली आह.े सहकारी बँकातील कममचा-

याांना अणधक कामाचा मोबदला कशाप्रकारे णमळतो त्याांचा णवचार केला आह.े राष्ट्रीयकृत बकँा व नागपूर नागरी सहकारी बँकाांच्या 

कममचा-याांना बकेँव्दारे दणे्यात येणारे णवणवध स्वरूपाचे कर्म व त्यावरील व्यार्दर याांची माणहती दणे्यात आली आह ेआणण शेवटी 

कममचारी कल्याणाच्या योर्ना र्से, णनवास व्यवस्था, मनोरांर्न व खेळ, वाचनालय, वैद्यकीय सवलत आणण प्रवासाची सवलत 

याची सणवस्तर माणहती तलुनेच्या स्वरूपात करण्यात आली आह.े हया बकेँती कममचा-यामध्ये णवणवध बाबतीत आढळलेल्या 

तफावतीचे स्पष्टीकरण पुढे करण्यात आले आह.े 
 

कममचा-याांची शकै्षणणक पात्रता - 

नागपूर शहरातील सहकारी बँकातील कममचा-याांची 

शैक्षणणक पात्रता पुढील तक्तत्यात दशमणवली आह े आणण 

त्यासोबत शहरातील नागरी सहकारी बँक व मणहला नागरी 

सहकारी बकँा याांचा सुध्दा अभ्यास करणे गरर्ेचे वाटले. 

कारण या दोन्ही बँका र्र नागपूर शहरात नसल्या तर 

आणखी नागपूर सहकारी बँकेची णस्थती चाांगली ददसली 

असती. हया कममचा-याांची शैक्षणणक पात्रता पुढील तक्तत्यात 

दशमणवली आह.े मात्र ज्या राष्ट्रीयकृत बकँा नागपूर शहरात 

आह.े त्याचाच णवचार हयामध्ये केला आह.े राष्ट्रीयकृत 

बँकेतील कममचारी र्वळपास सवमच पदवी व पदव्यतु्तर पयतं 

णशक्षण घेतलेली आढळली. व्यवस्थापक, अणधकारी वगम व 

लेखापाल कारकून ह े सवम पदवी व पदव्युत्तर पयतं णशक्षण 

घेतललेे आढळते. मात्र दप्तरी य चपराशी ह ेसुध्दा 10 वी व 

12 पयंत णशक्षण घेतल्यान े आढळून आले. त्यामुळे 

राष्ट्रीयकृत बँकेतील कममचा-याांची शैक्षणणक पात्रता दणे े

गरर्चेे वाटत नाही. 

कममचा-याांच ेवतेनमान –  

नागरी सहकारी बैंक व राष्ट्रीयकृत बकँातील कममचा-याांच्या 

वेतनमानाची तलुना पुढील तक्तत्यावरून दशमणवण्यात आली 

आह.े 
 

वतेनमान दशमणवणारा तक्ता 

बँकेचे नाव कममचा-याांच्या कामाचा हुद्दा वेतन श्रेणी 

नागपूर नागरी सहकारी बैंक कारकून रोखपाल 2050-75-2775 

राष्ट्रीयकृत (व्यापारी) बैंक कारकून रोखपाल 4410-16550 

नागपूर नागरी सहकारी बैंक दप्तरी 4400-3750 

राष्ट्रीयकृत (व्यापारी) बैंक दप्तरी 4300-18000 

नागपूर नागरी सहकारी बैंक चपराशी 1300-3325 

राष्ट्रीयकृत (व्यापारी) बैंक चपराशी 2200-4800 
 

वरील तक्तत्यावरून असे स्पष्ट होते की, उपरोक्त दोन्ही बकँातील कममचा-याांच्या वतेनमानात बरीच तफावत आह.े राष्ट्रीकृत 

(व्यापारी) बँकातील कममचा-याांच्या वेतनमानाच्या तुलनते सहकारी बँकातील कममचा-याांचे वेतनमान कमी आह.े 
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कामाच ेवळे व तास - 

नागपूर शहरातील सहकारी बँक राष्ट्रीयकृत बकँातील कममचा-याांच्या कामाच्या वेळा व कामाचे तास यासांबांधीची णस्थती 

पुढीलप्रमाणे आह.े 
 

कामाच्या वळेा दशमणवणारा तक्ता 

ददवस 

 

नागपूर शहरातील सहकारी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक 

कामाच्या वळेा रोख व्यवहाराची कामाच्या वळेा रोख व्यवहाराची वळे 

सोमवार त े

शुक्रवार 
10.00 त े6.00 10.30 त े2.30 10.00 त े6.00 10.30 त े 4.30 

शणनवार 10.00 त े12.30 10.30 त े2.30 10.30 त े2.30 10.30 स े1.30 
 

वरील तक्तत्यावरून असे लक्षात येते की, उपरोक्त दोन्ही 

बँकाांमध्ये कामाचे तास सारखेच (तास) आहते. मात्र रोख 

व्यवहाराच्या वेळेमध्ये तफावत आह.े राष्ट्रीकृत बकँातील 

कममचा-याांना नागपरू नागरी सहकारी बँकातील कममचा-

यापेक्षा सोमवार ते शकु्रवार या सहाही ददवशी रोख 

व्यवहार 120 णमणनटे अणधक करावे लागतात. 
 

अणधकाम - 

नागपूर नागरी सहकारी बँकेतील कममचा-याना अणधकामाचा 

मोबदला पुढीलप्रमाण ेणमळतो. 

रोर्च्या कामाच्या ददवसात केलेल्या अणधकामाचा प्रत्यके 

तासाचा मोबदला 1 तासाच्या पगाराइतका दणे्यात येतो.  

सुटीच्या ददवशी मात्र अणधकामाचा प्रत्येक तासाला 2 

तासाांच्या पगाराइतका मोबदला णमळतो.  

नागरी सहकारी बँकेत मात्र अणधकाम करण्यासांबांधीची 

कोणतीही तरतूद नाही. कममचा-याांनी अणधकाम केल्यास 

त्याांना त्या अणधकामाचा मोबदला णमळत नाही.  

राष्ट्रीयकृत बकँामध्ये अणधकामाचे तास व त्याांचा मोबदला 

यासांबांधीच्या तरतूदी पुढीलप्रमाणे आहते. 
 

सोमवार ते शकु्रवार - दररोर् र्ास्तीत 

र्ास्त 2 तास 

शणनवार  - र्ास्तीत र्ास्त 4 तास 
 

हया अणधकामाच्या मोबदल्याची गनणा कममचा-याांच्या 

पगारावरून करण्यात यतेे. णनरणनराळ्या वतेन श्रेणीतील 

कममचा-याांना अणधकामाचा मोबदला णवणवध प्रकारे णमळतो. 
 

रर्ा - नागरी सहकारी बकँ व राष्ट्रीयकृत बँकामधील 

कममचा-याांना णमळणा-या णवणवध रर्ेसांबांधी तफावत पुढील 

तक्तत्यावरून दशमणवतात आली आह.े 
 

रर्चे ेस्वरूप दशमणवणारा तक्ता 

बँकेचे नाांव रर्चे ेस्वरूप 

आकणस्मक रर्ा हक्काची रर्ा आर्ारपणाच्या रर्ा माततृ्वलाभ रर्ा 

सहकारी बैंक वषामतनू 12 ददवस वषामतनू 33 ददवस पणूम नौकरीत 120 

ददवस 

तरतूद नाही 

राष्ट्रीयकृत बैंक वषामतनू 15 ददवस वषामतनू 30 ददवस पणूम नौकरीत 180 

ददवस 

एकूण 90 ददवस 

 

 

 

 

यावरून असे णनदशमनास यतेे की, नागपरू नागरी सहकारी 

बँक आणण राष्ट्रीयकृत बँकमध्य े आकणस्मत आणण हक्काच्या 

रर्ते फक्त तीन ददवसाांची तफावत आह.े आर्ारपणाच्या 

रर्सेांबांधी 60 ददवसाांची तफावत आह.े नागपरू नागरी 

सहकारी बँकेत व णर्ल्हा पररषद कममचारी नागरी सहकारी 

बँकेत एकही स्त्री कममचारी कायमरत नसल्यामुळे उपरोक्त 

दोन्ही बँकाांच्या सांचालक मांडळाने त्याांच्या सांबांधीच्या 

तरतूदी सुध्दा केलेल्या नसल्यामुळे आढळून आले. मात्र 

राष्ट्रीकृत बँकाांमध्ये स्त्री कममचा-याांना एकुण 90 ददवसाच्या 

माततृ्वलाभ रर्ा णमळतात. 
 

कममचारी कल्याण योर्ना - नागपूर नागरी सहकारी बँक व 

राष्ट्रीकृत बकँामध्ये कल्याणाच्या णवणवध योर्नअेांतगमत 

कममचा-याांना णमळणा-या सवलतीची तलुना पुढील तक्तयात 

दशमणवललेी आह.े 
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कममचारी कल्याणाच्या योर्ना दशमणवणारा तक्ता 

अ. 

क्र. 

योर्नेचे स्वरूप सहकारी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंका 

1. 
णनवास व्यवस्था कममचा-याांना बँकेव्दारे णनवास व्यवस्था पुरणवण्यासांबांधी 

तरतूद नाही. 

कममचा-याांना बँकेव्दारे णनवास व्यवस्था 

पुरणवण्यासांबांधी तरतूद नाही. 

2. 
मनोरांर्न व खेळ कममचा-याांचे मनोरांर्न व खेळासांबांधी बँकेत कोणतीच तरतूद 

नाही. 

कममचा-याांचे मनोरांर्न व खेळासांबांधी 

बँकेत तरतूद केलेली आढळते. 

3. 
वैद्यदकय सवलती प्रत्येक कममचा-याला बँकेव्दारे दरवषी 3000 रू. णबनव्यार्ी 

स्वरूपाची अग्रीम राशी णमळण्याची तरतूद आह.े 

प्रत्येक कममचा-याला बँकेव्दारे पूणम खचम 

णमळण्याची तरतूद आह.े 

4. 
प्रवास सवलत या बँकेतील कममचा-याांना प्रवास सवलत णमळत नाही.  या बँकेतील कममचा-याांना प्रवास सवलत 

णमळते. 

5. 
घर बाांधणी 

कररता सोयी 

या बँकेतील कममचा-याांना घर बाांधणीकररता तरतूद आह.े या बँकेतील कममचा-याांना घर 

बाांधणीकररता तरतूद आह.े 

6 
णशक्षणाची सोय णशक्षणासाठी 7.5 टके्क व्यार्दराने कर्म प्राप्त होते. णशक्षणासाठी 4 टके्क व्यार्दराने कर्म प्राप्त 

होते. 

7. 
लग्न समारांभ यासाठी 1 लक्षपयंत कर्म प्राप्त होते. यासाठी मयामददत कर्म 4 वषामकररता प्राप्त 

होते. 

वरील तक्तत्यावरून असे णनदशमनास यतेे की उपरोक्त दोन्ही 

बँकाांच्या अल्प मुदतीच्या कर्ामत व त्यावरील व्यार्दरात 

फारशी तफावत नाही. मध्यम व ददघम मुदतीच्या कर्ामत व 

व्यार्दरात मात्र बरीच तफावत असल्याचे आढळून येते. 

वाहनाकररता ददल्या र्ाणा-या कर्ामवर राष्ट्रीयकृत बकेँदारे 

फक्त 4 टके्क व्यार्दर आकारला र्ातो तर नगरी सहकारी 

बँकेव्दारा 5 टके्क व्यार्दर आकारला र्ातो. सणाकररता 

णमळणा-या कर्ामवर वरील दोन्ही बँका व्यार् आकारत 

नाही. 
 

णनष्कषम :- 
 

1. व्यापारी बकँामध्ये ज्याप्रमाणे औपचाररक व वैज्ञाणनक पद्धत 

आह.े कममचा-याांची भरती करण्याची पद्धत आह.े 

त्याचप्रमाणे सहकारी क्षेत्रातील या बँकात सुध्दा असावी, 
 

2. व्यापारी बकँातील व अभ्यासाथम घेतलेल्या नागपरू नागरी 

सहकारी बँक याांतील कममचा-याांच्या वेतनमानाचा अभ्यास 

केल्यानांतर त्यात बरीच तफावत आढळून आली. त्यामुळे ही 

तफावत दरू करण्यात यावी. 
 

3. अभ्यासाथम घतेलले्या नागपूर नागरी सहकारी बकँापकैी फक्त 

नागपूर नागरीक अणधकामाचा मोबदला णमळण्याची तरतूद 

नाही. बकेँतील कममचा-याांनाही त्याांनी केलेल्या अणधकामाचा 

मोबदला णमळण्याची तरतूद करण्यात यावी. 
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