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ADVANCE BANKING VII 

UNIT 1 

ભારતમાાં સહકારી બેન્કિંગ 

1. ભારતમાાં સહકારી પ્રવતૃ્તિઓનો ત્તિકાસ :  

સમગ્ર દુનિયામાાં આજે તો સહકારી પ્રવનૃતિે આનથિક પ્રવનૃિિાાં તમામ ક્ષતે્રો સર કયાા છે. દેશમાાં કોઈ 
પણ પ્રકારનુાં રાજકીય માળખુાં હોય-લોકશાહી, સામ્યવાદી કે સરમખુત્યારશાહી-પણ સહકારી પ્રવનૃિ તેિી સાથે 
સસુ ાંગત રહી અદભતુ પ્રગનત સાધી શકી છે એ તેિી આગવી નવનશષ્ટતા છે. સહકારી પ્રવનૃિ આજે એક નવશાળ 
વટવકૃ્ષિી માફક ફાલીફૂલીિે તમામ ક્ષેતે્ર નવસ્તરી ચકૂી છે. તેિી શરૂઆત ઈ.સ. ૧૮૪૪માાં ઇંગ્લેંડિા એક િાિા 
ઔદ્યોગગક શહરે રોશડેલમાાંથી થઈ હતી. તે અગાઉ છેક ૧૭૭૯થી ગિટિમાાં સહકારી પ્રવનૃિ શરૂ કરવા માટે 
અધકચરા પ્રયત્િો તો થયા જ કરતા હતા. અિાજિા પ્રવતાતા ઊંચા ભાવમાાંથી રાહત મેળવવા માટે હલિા 
રહવેાસીઓએ ‘હલ એન્ટી નમલ સોસાયટી’ શરૂ કરી હતી. ૧૮૨૧માાં ધી કૉ-ઑપરેટીવ એન્ડ ઇકોિોનમકલ 
સોસાયટી’ પણ શરૂ કરવામાાં આવી હતી. પણ સહકારી પ્રવનૃિિી િોંધપાત્ર શરૂઆત તો રોશડેલિા ૨૮ 
વણકરોએ ભેગા થઈિે ‘સહકારી ગ્રાહક સ્ટોર’ શરૂ કયો ત્યારથી થઈ. 

આિા પરથી પે્રરણા મેળવીિે સહકારી શાખપ્રવનૃિ જમાિીમાાં નવસ્તરી સહકારી ગ્રાહક માંડળીનુાં ઉદ્દભવ 
સ્થાિ ગિટિ છે તો સહકારી નધરાણ માંડળીનુાં જન્મસ્થાિ જમાિી ગણાવી શકાય. ૧૯મી સદીિા મધ્યભાગમાાં 
જમાિીિા ખેડૂતોિી પરરસ્સ્થનત ખબૂ નવકટ હતી. આનથિક રીતે તેમનુાં ભયાંકર શોષણ થતુાં હત ુાં. ખેડૂતોિે મદદ 
કરવાિા ઉદેશથી હટે, ફેન્ઝ, શલુ્ઝ અિે રેફેઝીિે સહકારી ધોરણે નધરાણ પરુૂાં પાડવાિા પ્રયત્િો શરૂ કયાા. આજે 
પણ જમાિીમાાં આનથિક નધરાણિા ક્ષેતે્ર સહકારી માંડળીઓનુાં સ્થાિ મહત્ત્વનુાં છે. 

ભારતમાાં તો સહકારી પ્રવનૃિ એ પ્રાચીિ સમયથી ચાલી આવતી જીવિપ્રણાલી છે. રહિંદુ સાંયકુ્ત કુટુાંબ 
એ સહકારિી ભાવિા પર રચાયેલી વ્યવસ્થા છે. ભારતમાાં ખેડુતો દેશિા જુદા જુદા ભાગમાાં વસે છે. તેમિે 
ખેતીિા હતે ુમાટે ટુાંકા ગાળાિા નધરાણિી જરૂર પડે છે. ખેડુતો નધરાણ સામેિા તારણ તરીકે જમીિ આપે છે 
જે વ્યાપારી બેંકો સામાન્ય રીતે સ્વીકારતી િથી. આથી ખેતીવાડી માટે નધરાણ આપવામાાં વ્યાપારી બેંકો ખાસ 
ઉપયોગી િીવડી િથી. ખેતીવાડી માટે નધરાણ આપવા માટે ખાસ પ્રકારિી બેંકોિી જરૂર છે. સહકારી બેંકો આ 
કામગીરી ખબૂ સારી રીતે બજાવી શકે છે. મયાારદત સાધિો વાળી વ્યસ્ક્ત તેિી થોડીક જમીિ િો ઉત્પાદક 
હતે ુમાટે ઉપયોગ કરી શકે તે માટે સહકારી બેંકો બેંરકિંગિી સગવડ પરૂી પાડે છે. ભતૂકાળમાાં ભારતમાાં સહકારી 
સાંસ્થાઓ સ્થાપવાિા ઘણા પ્રયત્િો થયા હતા. મ્યચુ્યઅુલ એઈડ ફાંડિી યોજિા કરવામાાં આવી હતી. મદ્રાસમાાં 
૧૮૫૦માાં શરૂ થયેલ 'નિનધ' એ સહકારી પ્રવનૃિિો જ એક ભાગ હતો. તેિી કામગીરી લોિ આપિારી સહકારી 
માંડળી જેવી જ હતી. સમય જતાાં આ પ્રકારિી નિનધ સાંસ્થાઓિી સ્થાપિા ઉિર પ્રદેશ, બાંગાળ અિ ેપાંજાબમાાં 
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પણ થઇ હતી. આિે પરરણામે ૧૯૦૧માાં દેશમાાં લગભગ ૨૦૦ જેટલા ‘નિનધ' હતા જેનુાં મડૂીભાંડોળ લગભગ 
રૂ. ૨ કરોડ જેટલુાં હત ુાં અિે સભ્યસાંખ્યા ૩૬,૦૦૦ જેટલી હતી. એ જ રીતે ૧૮૯૧માાં પાંજાબિા હોનશયારપરુ 
જજલ્લાિા પિજવાર િામિા ગામમાાં એક સહકારી માંડળી સ્થપાયાિી િોંધ મળે છે. 

લોડા કઝાિિા વાઈસરોય પદિા સમય દરનમયાિ સરકારી રાહ ે સહકારી માંડળીઓિ ે પ્રોત્સાહિ 
આપવાિા અિેક પ્રયાસ થયા હતા. વળી, આ જ સમયે નિકલસિ અિે ડૂપરિેક્સ િામિા અંગ્રેજ 
અનધકારીઓએ આ પ્રશ્નમાાં ખબૂ ઊંડો રસ લઈ સહકારી માંડળીઓિી સ્થાપિા માટે કેટલીક નવનશષ્ટ ભલામણો 
કરી હતી. ૧૮૯૨માાં મદ્રાસ સરકારે િીમેલા નિકલસિ પાંચે ભનૂમ બેંકોિે બદલે સહકારી માંડળીઓ વધારે 
ઉપયોગી િીવડશે એવો અહવેાલ આપ્યો હતો. એ જ રીતે સર એડવડા લોિા અધ્યક્ષપદે સિ ે૧૯૦૪માાં 
નિમાયેલી તપાસ સનમનતએ પણ જમાિીિી ‘રેફેઝીિ' પ્રકારિી સહકારી માંડળીઓ સ્થાપવાિી ભલામણ કરી 
હતી. ૧૯૦૪માાં સહકારી નધરાણ માંડળીિો કાયદો (Co- operative Credit Societies Act) પસાર થયો. 
૧૯૦૪િો કાયદો પસાર થયા પછી કેટલીક િાિી પ્રાથનમક નધરાણ માંડળીઓ દેશિા જુદા જુદા ભાગમાાં સ્થપાઈ 
હતી પણ આ માંડળીઓ એમિા સભ્યોિી નધરાણ માટેિી જરૂરરયાત સાંતોષી શકે એટલાાં સાધિો એકનત્રત કરી 
શકી િહીં. પ્રાથનમક નધરાણ માંડળી નસવાય અન્ય કોઈ પ્રકારિી માંડળી સ્થાપવા માટેિી કોઈ જોગવાઈ આ 
કાયદામાાં િ હતી. આ ખામીઓ દૂર કરવા માટે ૧૯૧૨માાં િવો કાયદો “સહકારી માંડળીઓિો કાયદો' પસાર 
કરવામાાં આવ્યો. આ સધુારેલા કાયદામાાં મધ્યસ્થ સહકારી બેંક (Central Co-Operative Bank) સ્થાપવાિી 
જોગવાઈ હતી. પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ માંડળીઓ ભગેી થઈિે મધ્યસ્થ સહકારી બેંકિી રચિા કરતી હતી. 
૧૯૧૨ પછી મધ્યસ્થ સહકારી બેંકિી સ્થાપિા થવાિ ેકારણે પ્રાથનમક નધરાણ માંડળીઓિો ઝડપી નવકાસ 
થયો. આથી આ બેંકોિી પ્રવનૃિનુાં ઉગચત સાંકલિ કરવા માટે, તેમિે જરૂરી માગાદશાિ પરુૂાં પાડવા માટે તેમજ 
તેમિા પર જરૂરી નિયાંત્રણ મકૂવા માટે રાજ્યકક્ષાએ એક ટોચિી સાંસ્થાિી આવશ્યકતા જણાઈ હતી. દેશમાાં 
સહકારી પ્રવનૃિિા નવકાસિો અભ્યાસ કરવા માટે ભારત સરકારે સર એડવડા મેકલેગિ િા અધ્યક્ષપદ હઠેળ 
સિે ૧૯૧૪માાં એક કનમરટ િીમી હતી. આ કનમરટએ ૧૯૧૫માાં એિો રરપોટા સપુ્રત કયો હતો જેમાાં અિેક 
ભલામણો કરવામાાં આવી હતી આમાિી એક ભલામણ સહકારી ક્ષેત્રમાાં ટોચિી બેંક તરીકે કામ કરવા માટે 
દરેક રાજ્યમાાં એક રાજ્ય સહકારી બેંક સ્થાપવા અંગેિી હતી. 

ભારતમાાં સહકારી બેંકોનુાં હાલનુાં માળખુાં-વ્યવસ્થા તાંત્ર આ કનમરટિા રરપોટા પરજ આધારરત છે. 
૧૯૧૯માાં મોન્ટેગ્ય-ુચેમ્સફોડા ધારા (Montague Chelmsford Act) હઠેળ સહકારિો પ્રાાંતિા કાયાક્ષેત્રમાાં સમાવેશ 
કરવામાાં આવ્યો. ત્યાર બાદ દરેક રાજ્યમાાં સહકારી માંડળીઓિા પોતપોતાિા અલગ કાયદા તૈયાર કરવામાાં 
આવ્યા છે. 

2. ભારતમાાં સહકારી બેંકકિંગન ાં માળખ ાં – ત્તિસ્તરીય માળખ ાં : 



AMITKUMAR R. VASAVA, ADHYAPAK SAHAYAK, B.J.VM COMMERCE COLLEGE, VALLABH VIDYANAGAR 
 

 દરેક સહકારી બેંકે એિા કાયાક્ષેત્રવાળા રાજ્યિા સહકારી કાયદા હઠેળ િોંધણી કરાવવાિી હોય છે. 
જો સહકારી બેંકનુાં કાયાક્ષેત્ર એક કરતા વધારે રાજ્યમાાં હોય તો Multi-Unit Co-operative Societies Act હઠેળ 
િોંધણી કરાવવાિી હોય છે. ભારતમાાં સહકારી બેંરકિંગ પ્રવનૃિનુાં માળખુાં નપરામીડિા આકારનુાં નત્રસ્તરીય છે. 

રાજ્યકક્ષાએ ટોચ પર રાજ્ય સહકારી બેંક (State Co-operative Bank) છે જે રાજ્યિી તમામ સહકારી બેંકો 
પર અંકુશ ધરાવે છે. વચગાળાિા સ્તરે મધ્યસ્થ અથવા જજલ્લા સહકારી બેંકો (District Co-operative Banks) 
હોય છે. સામાન્ય રીતે દરેક જજલ્લા માટે એક મધ્યસ્થ સહકારી બેંક હોય છે અિે છેક છેલ્લ ેપાયામાાં પ્રાથનમક 
સહકારી નધરાણ માંડળીઓ હોય છે. આ ઉપરાાંત જમીિ નવકાસ બેંક અિે િાગગરક સહકારી બેંકોએ પણ સહકારી 
બેંરકિંગ માળખામાાં મહત્ત્વિો ફાળો આપ્યો છે. આમ ભારતિા સહકારી બેંરકિંગ માળખામાાં િીચેિી સાંસ્થાઓ છે. 

(૧) પ્રાથનમક સહકારી માંડળી 
(૨) જીલ્લા સહકારી બેંક 
(૩) રાજ્ય સહકારી બેંક 
(૪) સહકારી જમીિ નવકાસ બેંક 
(૫) િાગરરક સહકારી બેંક 

સહકારી બેંરકિંગ પ્રથામાાં પ્રવતામાિ સમવાયતાંત્રિા સમથાકો એમ જણાવે છે કે, પાપામાાં િાિી પ્રાથનમક 
સહકારી નધરાણ માંડળી દ્વારા વહીવટ થતો હોવાથી નવકેન્દ્રીકરણિા ફાયદા પણ મળી શકે છે. પાયાિી માંડળીમાાં 
સ્થાનિક િેતાગીરીિે પરૂતી તક મળે છે. સાધિો ગનતશીલ બિાવવા માટે, બજારમાાંથી નધરાણ મેળવવા માટે, 
જરૂરી નધરાણ કરવા માટે અિે અસરકારક વસલૂાત માટે જે સ્તરિી સાંસ્થા જોઈએ તે સ્તર મધ્યસ્થ સહકારી 
બેંક અિે રાજ્ય સહકારી બેંક પરુૂાં પાડે છે. આથી સહકારી પ્રવનૃિ કાયાદક્ષ રીતે કામગીરી કરી શકે છે. જ્યારે 
આવા માળખાિા નવરોધીઓ જણાવે છે કે, આમાાં ઢીલ વધ ુથાય છે અિે નધરાણ મોંઘુાં પડે છે. 

રાજ્ય 
સહકારી 

બેંક 

મધ્યસ્થ સહકારી 
બૅન્કો 

 

પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ માંડળી 
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(૧) પ્રાથત્તમક સહકારી ત્તિરાણ માંડળીઓ (Primary Co-operative Credit Societies) : 

સમગ્ર સહકારી માળખાિા પાયામાાં પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ માંડળીઓ રહલેી છે અિે તે અગત્યનુાં 
સ્થાિ ધરાવે છે. સહકારી નધરાણ માંડળીઓ સૌથી જૂિી સહકારી સાંસ્થાઓ છે. આ માંડળીઓ ખેડૂતો અિે ગામિી 
બીજી વ્યસ્ક્તઓ સાથે સીધા સાંપકામાાં આવે છે. ભારતમાાં સહકારી નધરાણ માંડળીઓિી સ્થપાિાિો આરાંભ 
૧૯૦૪િા કાયદા અનસુાર થયો હતો જેિો એક મખુ્ય હતે ુખેડૂતોિે વ્યાજબી દરે નધરાણ પરુૂાં પાડીિે તેમિે 
ગામિા શાહુકારિી પકડમાાંથી મકુ્ત કરવાિો હતો. 

એક જ નવસ્તારમાાં-લિામાાં રહતેી વ્યસ્ક્તઓ જેઓ એકબીજાિે સારી રીતે ઓળખતી હોય અિે 
એકબીજાિાાં કામોમાાં રસ ધરાવતી હોય તેવી વ્યસ્ક્તઓિી માંડળી એટલે પ્રાથનમક નધરાણ માંડળી, આવી 
માંડળીમાાં સામાન્ય રીતે અમકુ નવસ્તારમાાં રહતેા લોકોિે જ સભ્ય તરીકે દાખલ કરવામાાં આવે છે. એમાાં જ્ઞાનત 
કે ધમાિો કોઈ બાધ હોતો િથી. રહઠેાણિા નવસ્તારનુાં જ મહત્ત્વ હોય છે. સભ્યો પૈકી કેટલાક નધરાણ લેિારા 
સભ્યો હોય છે, જ્યારે બીજા કેટલાક નધરાણ િહીં લિેારા સભ્યો હોય છે. જુદા જુદા સ્તરિી વ્યસ્ક્તઓ એક 
સામાન્ય સાંસ્થાિા િેજા હઠેળ ભેગી થાય છે જે સહકારિી સાચી ભાવિા છે. Each for all and all for eachિા 
નસદ્ાાંતિી સાચી ભાવિા જોવા મળે છે. આવી માંડળીઓનુાં ભાંડોળ સભ્યો પાસેથી એકનત્રત કરેલી શેર મડૂી તથા 
થાપણો અિે મધ્યસ્થ સહકારી બેંક પાસેથી મેળવેલ નધરાણનુાં બિેલુાં હોય છે. 

✓ સભ્યપદ : 

પખુ્ત વયિી કોઇપણ વ્યસ્ક્ત એમાાં સભ્ય થઈ શકે છે. સગીર, અસ્સ્થર મગજિી અથવા િાદાર જાહરે 
થયેલ વ્યસ્ક્ત કે જેનુાં ચરરત્ર સારૂાં િ હોય તેવી વ્યસ્ક્ત તેિો સભ્ય બિી શકે િહી. 

આવી માંડળીિા દરેક સભ્યે માંડળીિી શેરમડૂીમાાં ફાળો આપવાિો હોય છે. શેરિી દાશાનિક રકિંમત બહુ 
મોટી રાખવામાાં આવતી િથી જેથી સામાન્ય વ્યસ્ક્ત પણ સભ્ય થઈ શકે. માંડળીનુાં કાયાક્ષેત્ર અમકુ ચોક્કસ 
ક્ષેત્ર પરૂત ુાં જ મયાારદત રાખવામાાં આવે છે જેથી માંડળીિો દરેક સભ્ય એકબીજાિી પ્રવનૃિથી વાકેફ રહી શકે. 
સભ્યોિી જવાબદારી અમયાારદત હોય છે. દરેક સભ્ય માંડળીિી નકુસાિી માટે જવાબદાર ગણાય. આથી સભ્યો 
પોતાિા સાથી સભ્યો પસાંદ કરવામાાં, માંડળીિા હોદેદારો િક્કી કરવામાાં, નધરાણ આપવામાાં અિ ેનધરાણિી 
વસલૂાતમાાં ખાસ કાળજી દાખવે છે. 

✓ નોંિણી અને િહીિટ :  

૧૯૧૨િા સહકારી માંડળી અંગેિા કાયદાિી જોગવાઇ અનસુાર દરેક સહકારી માંડળીએ જે તે રાજય 
સરકારિા કાયદા હઠેળ િોંધણી કરાવવાનુાં ફરજજયાત છે. સહકારી માંડળીિા સભ્ય થવાિી લાયકાત ધરાવતા 
માંડળીિા નવસ્તારમાાં રહતેા હોય તેવા જુદા જુદા કુટુાંબિા ઓછામાાં ઓછા ૧૦ સભ્યોએ માંડળીિી રચિા કરી 
તેિી િોંધણી કરાવવાિી હોય છે. 
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પ્રાથનમક સહકારી માંડળીઓનુાં સાંચાલિ લોકશાહી ઢબે થાય છે. માંડળીિા બધા જ સભ્યોિી બિેલી 
સામાન્ય સભા સવોપરી સિા ધરાવે છે. આ સભા વ્યવસ્થાપક સનમનત ચ ૂાંટે છે. વ્યવસ્થાપક સનમનતિા સભ્યો 
પોતાિામાાંથી પ્રમખુ અિે માંત્રીિી ચ ૂાંટણી કરે છે. 

પ્રાથનમક માંડળીિો વહીવટ માિદમાંત્રી અિે વ્યવસ્થાપક સનમનતિા સભ્યોિી મદદથી પ્રમખુ કરે છે. 
વ્યવસ્થાપક સનમનત નધરાણ માટે આવેલી અરજીિો નિકાલ કરવાનુાં, માંડળીિા િાણાનુાં રોકાણ કરવાનુાં, નધરાણ 
આપવા માટે તારણ િક્કી કરવાનુાં, કમાચારીઓિી નિમણકૂ કરવાનુાં વગેરે કામ કરે છે. માંડળીિા રહસાબો 
તૈયાર કરાવી તેનુાં ઑરડટ કરાવી વાનષિક અહવેાલ સામાન્ય સભામાાં રજૂ કરવાિો હોય છે. કાયદા મજુબિા 
જરૂરી પત્રકો તથા મારહતી સહકારી માંડળીિા રજીસ્રારિે મોકલવાિા હોય છે. 

વ્યવસ્થાપક સનમનતએ વાનષિક સામાન્ય સભા અિે જરૂરરયાતિા સમયે અસાધારણ સામાન્ય સભા પણ 
બોલાવવાિી હોય છે. દાખલ ફી, માંડળીનુાં મડૂી ભાંડોળ, નધરાણ, શેરમડૂી તથા સભ્યો અિે ગબિસભ્યો પાસેથી 
મેળવેલી થાપણ દ્વારા માંડળી પોતાનુાં ભાંડોળ એકઠુાં કરે છે. મધ્યસ્થ અિ ેરાજ્ય સહકારી બેંક પાસેથી પણ 
જરૂર પડે િાણાાં મળે છે. પોતાિા સભ્યોિે વ્યસ્ક્તગત જવાબદારી પર અથવા બીજા એક કે બે સભ્યોિી 
જામીિગીરી પર નધરાણ આપવામાાં આવે છે. ગામડાાંિા ખેડૂતોિે અિે અન્ય વ્યસ્ક્તઓિે ખાિગી શાહુકાર 
પાસેથી લીધેલુાં નધરાણ ખબૂ મોંઘુાં પડે છે, જ્યારે આવી માંડળીઓનુાં નધરાણ તેિી સરખામણીમાાં સસ્ત ુાં પડે છે. 
માંડળી તરફથી સભ્યોિે ઢોર ઢાાંખર, પશ ુદાણ, ખાતર, જ ાંતિુાશક દવા તથા ખતેી માટેિા સાધિો વગેરે 
ખરીદવા માટે નધરાણ આપવામાાં આવે છે. 

✓ મયાાદાઓ :  

પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ માંડળીઓિી કામગીરીિી સમીક્ષા કરતાાં પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ માંડળીિી 
િીચે મજુબિી મયાાદાઓ માલમ પડે છે : 

(૧) માંડળીઓ તરફથી આપવામાાં આવતા નધરાણિો બહુ ઓછો રહસ્સો િાિા તથા સીમાન્ત ખેડુતોિે કાયા કયો 
છે. 

(૨) મોટા ભાગિી માંડળીઓિી િાણાાંકીય સ્સ્થનત પ્રમાણમાાં ઘણી િબળી હોય છે. 

(૩) વસલુાતિી બાકી િીકળતી રકમ ઘણી મોટી હોય છે અિે તેમાાં સતત વધારો થતો જાય છે. 

(૪) માંડળીઓિા કાયાક્ષમ વહીવટ માટે તાલીમ પામેલા, કેળવાયેલા અિે અનભુવી કમાચારીઓિી પણ ઘણી 
વખત અછત વતાાય છે, વરહવટી તાંત્ર ગબિકાયાક્ષમ માલમ પડે છે,  

(૫) સભ્યોિી નિરક્ષરતા અિે અજ્ઞાિતાિે કારણ તેઓ માંડળીિા વરહવટમાાં રસ લઇ શકતા િથી. 

(૬) માંડળીિા સાંચાલિમાાં જ્ઞાનતવાદ જોવા મળે છે અિે રાજકીય પક્ષોિો હસ્તક્ષપે તથા સ્થાનપત રહતોનુાં 
વચાસ્વ પણ માલમ પડે છે. 
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(૭) ખેડુતોમાાં સહકારી ભાવિા નવકસી િ હોવાથી તેઓ માંડળીિી પ્રવનૃિ પ્રત્યે ઉદાસીિ રહ ેછે. પોતાિી બચત 
માંડળીમાાં ધાપા તરીકે મકુવા તૈયાર થતા િથી આથી માંડળીિે જરૂરી મડૂી ભાંડોળ મળી રહતે ુાં િથી. 

(૮) માંડળી તરફથી ગેરવ્યાજબી નધરાણિા વ્યવહાર કરવામાાં આવે છે અિ ેનધરાણ કયાા પછી તેિા ઉપયોગ 
પર દેખરેખ રાખવાિી યોગ્ય વ્યવસ્થાિો અભાવ છે. 

(૯) િૈતતૃ્વિો અભાવ જોવા મળે છે. 

 (૧૦) રાજકીય પક્ષોિો હસ્તક્ષેપ થાય છે. 

આટલી મયાાદાઓ હોવા છતાાં પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ માંડળીઓ એ ભારતિા સહકારી બેંરકિંગ 
માળખામાાં પાયાિી સાંસ્થા તરીકે મહત્ત્વનુાં પ્રદાિ કયુું છે. માચા ૨૦૦૬િા અંતે પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ 
માંડળી િી સાંખ્યા ૧,૦૬,૩૮૪ જેટલી હતી જેિા લગભગ (૧૩૫.૪૧ નમલીયિ) ૧૩ કરોડ કરતા વધારે સભ્યો 
હતા. 

(૨) જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો (District Central Co-operative Banks} :° 

જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંક એ ટોચિી રાજ્ય સહકારી બેંક તથા પાયાિી પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ 
માંડળીઓિે જોડતી એક મહત્ત્વિી કડી છે. ભારતમાાં સહકારી નધરાણ પ્રવનૃિિી શરૂઆત ૧૯૦૪માાં થઈ. 
કાયદામાાં જોગવાઈ િ હોવા છતાાં પોતાિી સગવડ ખાતર પ્રાથનમક નધરાણ માંડળીઓ એ મધ્યસ્થ સાંસ્થાઓ 
સ્થાપી. પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ માંડળીઓિા તાંદુરસ્ત નવકાસ માટે તેમજ તેમિા કાયો ઉપર નિયમિ મકુવા 
માટે તથા તેમિે િાણાાંકીય સગવડ પરૂી પાડવા માટે મધ્યસ્થ સહકારી બેંકિી જરૂરરયાત લાગતી હતી. 
૧૯૧૨િા સહકારી માંડળીિા કાયદામાાં જીલ્લા સહકારી બેંકિી સ્થાપિા અંગેિી કાનિૂી જોગવાઇ કરવામાાં 
આવી. 

આ બેંકિી કાયાક્ષમતા, આનથિક પરરસ્સ્થનત તથા વેપારી બેંકોિી તેમિી સાથેિી હરરફાઈિા સાંદભામાાં 
રરઝવા બેંક તથા ગ્રામ નધરાણ તપાસ સનમનતએ એક જીલ્લા માટે એક જ મધ્યસ્થ સહકારી બેંક હોવી જોઇએ 
એવી ભલામણ કરી હતી. જેિો સ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો અિે આજે દરેક જીલ્લામાાં એક મધ્યસ્થ સહકારી બેંક 
કામ કરે છે. માચા ૨૦૦૬િા અંતે આવી જીલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોિી સાંખ્યા ૩૬૬ જેટલી હતી. આવી બેંકો 
બે પ્રકારિી હોય છે. 

(૧) શ દ્ધ પ્રકારની બેંકો (Pure Type of Banks): 

 આ પ્રકારિી બેંકોમાાં ફક્ત પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ માંડળીઓિે જ સભ્ય તરીકે દાખલ કરવામાાં 
આવે છે. 

(૨) ત્તમશ્ર બેકો (Mixed Banks) :  
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આ પ્રકારિી બેંકોમાાં પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ માંડળી ઉપરાાંત વ્યસ્ક્તઓ િે પણ સભ્ય તરીકે દાખલ 
કરવામાાં આવે છે. આપણા દેશમાાં મોટા ભાગિી મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો નમશ્ર પ્રકારિી છે. 

જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો છેલ્લાાં ૯૦ વષાથી સહકારી નધરાણ પ્રવનૃિિી જજલ્લા સપાટીિી કે જજલ્લા 
કક્ષાિી એક ખબૂ જ ઉપયોગી સાંસ્થા તરીકે કામ કરે છે. ૧૯૫૪માાં અગખલ ભારત ગ્રામનધરાણ તપાસ સનમનતિા 
અહવેાલ પછી ગ્રામનધરાણ પ્રવનૃિએ જે િવો વળાાંક લીધો તેમાાં જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોનુાં મહત્ત્વ ખબૂ 
જ વધ્યુાં છે. દેશભરમાાં નધરાણિો આખો પ્રવાહ જીલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો દ્વારા પ્રાથનમક નધરાણ માંડળીઓ 
સધુી, એટલે કે, ખેડૂતોિા ઘર-આંગણે જઇ પહોંચે છે. શરૂઆતમાાં એવો ખ્યાલ હતો કે રેફીસિ િમિૂાિી 
પ્રાથનમક નધરાણ માંડળીઓ નધરાણ માટે જરૂરી િાણાાં પોતે જ ઊભાાં કરી શકશે. પરાંત ુવાસ્તવમાાં તેમ બિી 
શક્ુાં િરહ, એટલે પ્રાથનમક નધરાણ માંડળીઓિે િાણાકીય સગવડ પરૂી પાડે એવી મધ્યસ્થ સાંસ્થાિી જરૂર 
જણાવા લાગી અિ ેમધ્યસ્થ સહકારી બેંકોિી શરૂઆત થઈ. પરાંત ુ કેટલાક નવસ્તારમાાં અનત ઉત્સાહમાાં એક 
જજલ્લામાાં એક કરતાાં વધારે બેંકો સ્થપાઈ. ગ્રામનધરાણ તપાસ સનમનતએ જજલ્લાવાર એક જ મધ્યસ્થ સહકારી 
બેંક હોવી જોઈએ તેવી ભલામણ કરી હતી. આથી િબળી બેંકોનુાં જોડાણ કરી જજલ્લાદીઠ એક જ મધ્યસ્થ 
સહકારી બેંકિી િીનત સ્વીકારવામાાં આવી. 

✓ જીલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકનાાં કાયો : 

જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો પ્રાથનમક નધરાણ માંડળીઓ અિે રાજ્ય સહકારી બેંકો વચ્ચેિી કડી તરીકે 
કામ કરે છે; બને્નિાાં કાયોનુાં યોગ્ય સાંકલિ કરે છે, આ બેંકિાાં મખુ્ય કાયો િીચે પ્રમાણે ગણાવી શકાય 

(૧) આ બેંકો પ્રાથનમક માંડળીઓિે ટૂાંકા અિે મધ્યમ ગાળાનુાં નધરાણ પરુૂાં પાડે છે અિે માંડળીઓ વચ્ચ ે
િાણાકીય સાંતલુિ જળવાઈ રહ ેતે માટેિા પ્રયાસો કરે છે. 

(૨) ગ્રામ્ય નવસ્તારોમાાંથી સ્થાનિક પાયા ઉપર થાપણો આકષે છે. પ્રાથનમક માંડળીઓિાાં િાણાાં માટે સરુગક્ષત 
રોકાણિી તક પરૂી પાડે છે. 

(૩) જજલ્લાિી અન્ય સહકારી સાંસ્થાઓ માટે આ બેંક સમતલુિ કેન્દ્ર તરીકેનુાં કાયા કરે છે. એટલે કે, જે સાંસ્થાઓ 
પાસે જરૂરરયાત કરતાાં વધારે રોકડ રકમ હોય તે આ બેંકમાાં થાપણ તરીકે મકૂી તેિી ઉપર વ્યાજ મેળવી શકે 
છે અિે જે સાંસ્થાઓિ ેિાણાાંિી જરૂર હોય તઓે આ બેંક પાસેથી વાજબી દરે નધરાણ મેળવી શકે છે. 

(૪) પ્રાથનમક માંડળીઓિા કામકાજ ઉપર નિરીક્ષણ અિે પયાવેક્ષણનુાં કાયા પણ આ બેંકો કરે છે, માંડળીઓિા 
સ્ટાફિે જરૂરી સલાહસચૂિ, માગાદશાિ, તાલીમ વગેરે પણ આપ ેછે. 

 (૫) પાક નધરાણ યોજિાિો અમલ કરવા માટે આ બેંકોએ મખુ્ય ભનૂમકા ભજવીિે િેતતૃ્વ પરુૂાં પાડવાનુાં હોય 
છે. 
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 (૬) જજલ્લા સ્તરે આવેલ સહકારી સાંસ્થાઓિા કાયાક્ષમ વહીવટ માટે તાલીમ પામેલા કમાચારીઓ પરૂા પાડવા 
માટે સહકારી નશક્ષણ અિે તાલીમિી વ્યવસ્થા કરે છે. 

(૭) ઉપરોક્ત કાયો કરવા ઉપરાાંત જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો બેંરકિંગનુાં બધુાં જ કામકાજ કરે છે. દાખલા 
તરીકે, આ બેંકો થાપણો સ્વીકારે છે, વ્યાપારી ગબલોિાાં િાણાાં વસલૂ કરે છે, ચેક, હ ૂાંડી અિે રડનવડન્ડ વોરન્ટ 
વટાવે છે, ઓવરડ્રાફટ આપે છે તથા જામીિગીરીઓનુાં ખરીદ- વેચાણ કરે છે. પરાંત ુઆ બેંકોનુાં મખુ્ય કાયા 
પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ માંડળીઓિે ટૂાંકા અિે મધ્યમ ગાળાનુાં નધરાણ પરુૂાં પાડવાનુાં છે અિે તેમિા ઉપર 
દેખરેખ રાખવાનુાં છે. આથી જ એમ કહવેાયુાં છે કે, જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોિી સફળતાિી પારાશીશી 
તેમિા નવસ્તારમાાં આવેલી પ્રાથનમક માંડળીઓ કેટલી નવકાસ પામી છે તથા કેટલી સહર અિે સાંગીિ બિી છે 
તેિા પરથી અંકાય છે. 

✓ મધ્યસ્થ સહકારી બેંકન ાં સાંચાલન (વ્યિસ્થા) :  

મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોનુાં સાંચાલિ લોકશાહી ઢબે થાય છે. તમામ સભ્યોિી બિેલી સામાન્ય સભા પાસે 
સવોપરી સિા હોય છે. સામાન્ય સભા વષામાાં એક વાર મળે છે. વાનષિક સામાન્ય સભામાાં સાંચાલક માંડળિી 
ચ ૂાંટણી, ગત વષાિા રહસાબોિે બહાલી આપવી, ઓરડટરિી નિમણ ૂાંક કરવી જેવા મહત્ત્વિા કામ થાય છે, ખાસ 
સાંજોગોમાાં જરૂર પડેતો બધા સભ્યોિી અસાધારણ સભા અથવા તાકીદિી સભા બોલાવવાિી પણ જોગવાઇ 
હોય છે. બૅંકનુાં સાંચાલક માંડળ (Board of Directors) સામાન્ય રીતે ૯ થી ૧૧ સભ્યોનુાં બિેલુાં હોય છે. તેમાાં 
દરેક પ્રકારિી માંડળીઓ તથા વ્યસ્ક્તગત સભ્યોનુાં પ્રનતનિનધત્વ હોય છે. સામાન્ય સભામાાં િક્કી થયા મજુબિી 
િીનતિો સાંચાલક માંડળે અમલ કરવાિો હોય છે. જુદા જુદા કામ માટે સાંચાલકમાંડળિા સભ્યોિી પેટા સનમનતઓ 
િીમવામાાં આવ ેછે. 

બેંકિા રોજબરોજિા વરહવટ માટે પરૂા સમયિા પગારદાર મેિેજરિી નિમણ ૂાંક કરવામાાં આવે છે. સાંચાલક 
માંડળિી સચૂિા અિે આદેશ પ્રમાણે બેંકિા રોજબરોજિા કાયો મેિેજર કરે છે. 

✓ ભાંડોળ : 

  જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોનુાં ભાંડોળ િીચે પ્રમાણેનુાં બિેલુાં હોય છે :  

(૧) શેરમડૂી અને અનામત ભાંડોળ: આિે પોતીકા ભાંડોળ (Own funds) તરીકે પણ ઓળખવામાાં આવ ે
છે. 

(૨) થાપણો : પ્રાથનમક સહકારી માંડળીઓ, વ્યસ્ક્તિો તથા અન્ય સ્થાનિક સાંસ્થાઓિી થાપણ 
સ્વીકારવામાાં આવે છે. મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોિી થાપણોમાાં પણ તાજેતરિા વષોમાાં િોંધપાત્ર વધારો 
થયેલો જણાય છે. માચા ૨૦૦૫િા અંતે કુલ થાપણો ૮૧,૦૧૩ કરોડ રૂનપયા જેટલી હતી. 
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(૩) કરઝિા બેંક અને રાજ્ય સહકારી બેંકો પાસેથી મેળિેલ ત્તિરાણ : મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો રરઝવા બેંક 
અિે રાજ્ય સહકારી બેંકો પાસેથી પણ નધરાણ મળેવે છે. ૨૦૦૩-૦૪િા વષામાાં આ બેંકોએ રૂ. ૧૯,૬૩૯ 
કરોડ જેટલુાં નધરાણ મેળવ્યુાં હત ુાં.  

✓ મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોની ત્તિરાણ પ્રવતૃ્તિ :  

જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોનુાં મખુ્ય કાયા પ્રાથનમક નધરાણ માંડળીઓ દ્વારા ખેડૂતોિે ટૂાંકા અિે મધ્યમ 
ગાળાનુાં નધરાણ પરુૂાં પાડવાનુાં છે. માચા ૨૦૦૫િા અંતે આ બેંકોએ રૂ. ૫૫,૭૬૪ કરોડનુાં નધરાણ પરુૂાં પાડ્ુાં હત ુાં. 

 

મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોની મયાાદા:  

મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોએ પ્રાથનમક નધરાણ માંડળી દ્વારા  ખેડૂતોિે ટૂાંકા અિે મધ્યમ ગાળાિી લોિ 
આપવામાાં સારી પ્રગનત સાધી છે. છતાાં તેિી કેટલીક મયાાદાઓ છે. 

(૧) જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોિી એક મખુ્ય સમસ્યા તેમણ ેઆપેલ નધરાણિી વસલૂાત અંગેિી 
છે. મોટા ભાગિી પ્રાથનમક સહકારી માંડળીઓ તરફથી નધરાણિી રકમ સમયસર ભરપાઈ થતી િ હોવાથી 
મધ્યસ્થ બેંકોિ ેરાજ્ય સહકારી બેંકો પાસેથી નધરાણ મેળવવા માટેિી એક મોટી સમસ્યા ઊભી થાયછે. મધ્યસ્થ 
બેંકોએ આપલેી લોિિી બાકી વસલૂાતિી રકમ વષો વષા વધતી જ જાય છે. માચા ૨૦૦૫િા અંતે લોિિી 
બાકી વસલૂાતિી રકમ રૂ. ૭૨,૭૯૭ કરોડ જેટલી હતી. 

(૨) આ બેંકો તરફથી અપાતા નધરાણિો લાભ િાિા અિે સીમાન્ત ખેડૂતોિે હજુ પરૂતા પ્રમાણમાાં 
મળ્યો િથી. 

(૩) ભારતમાાં મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોિો નવકાસ ઘણો અસમાિ રીતે થયલેો જણાય છે. નવકાસમાાં 
પ્રાદેનશક અસમતલુા માલમ પડે છે. દાખલા તરીકે, ગજુરાત, મહારાષ્ર, તાનમલિાડુ જેવાાં રાજ્યોમાાં આ બેંકોિી 
પ્રવનૃિ પ્રમાણમાાં વધ ુનવકસેલી છે, આંધ્રપ્રદેશ, કણાાટક, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાિ, ઉિરપ્રદેશ, પાંજાબ, હરરયાણા 
જેવી રાજ્યોમાાં તેિો મધ્યમસરિો નવકાસ થયલેો છે, જ્યારે પવૂાિા રાજ્યોમાાં તો સહકારી બેંકોિો નવકાસ અિ ે
વહીવટ િબળો જણાયો છે. 

(૪) સમગ્ર રીતે જોતાાં મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોિી િાણાકીય સ્સ્થનત પણ બહુ સાંતોષકારક િથી. કેટલીક 
બેંકો િબળી બેંકો કે માાંદી બેંકો તરીકે ગણાયછે. આ બેંકોનુાં પોતીકુાં ભાંડોળ (Own Funds) જેમાાં શેરમડૂી અિ ે
અિામત ભાંડોળિો સમાવેશ થાય છે તે તેમિી જવાબદારીઓ, એટલે કે થાપણો અિે લોિ કરતાાં પ્રમાણમાાં 
ઓછાં છે. મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોએ તેમિાાં પોતાિા સાધિો વધારવા માટેિા સરિય પ્રયાસ હાથ ધરવા જોઇએ. 
એ જ રીતે આ બેંકોિા માળખાિે વધ ુસદૃુઢ અિે કાયાક્ષમ બિાવવા માટે પણ ત્વરરત પગલાાં આવશ્યકતા 
છે. 
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(૩) રાજ્ય સહકારી બેંકો (State Co-operative Banks) : 

સહકારી નધરાણ પ્રવનૃિિા માળખામાાં રાજ્ય સહકારી બેંકો ટોચિી સાંસ્થા છે. પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ 
માંડળીઓ ગ્રામ્યકક્ષાએ તથા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો જજલ્લાકક્ષાએ કાયા કરતી હોય છે, જ્યારે રાજ્ય સહકારી 
બેંકો આ સમવાયતાંત્રિી ટોચિી સાંસ્થા (Apex Institution) તરીકે કાયા કરે છે. સિ ે૧૯૦૪િા કાયદામાાં પ્રાથનમક 
સહકારી નધરાણ માંડળીઓિી સ્થાપિા કરવાિી જોગવાઈ કરવામાાં આવી હતી. આ માંડળીઓએ મધ્યસ્થ 
માંડળીઓિી રચિા કરી અિે ૧૯૧૨િા કાયદામાાં આ મધ્યસ્થ માંડળીઓિે કાયદેસરનુાં સ્થાિ મળ્યુાં. આ 
મધ્યસ્થ માંડળીઓિે પાછળથી મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો તરીકે ઓળખવામાાં આવી. ૧૯૧૨ પછી મધ્યસ્થ સહકારી 
બેંકોિો નવકાસ ઝડપી બન્યો. આથી આ બેંકોિી પ્રવનૃિઓનુાં ઉગચત કક્ષાએ સાંકલિ કરવા માટે તથા તેમિા 
પર જરૂરી નિયાંત્રણ મકૂવા માટે તેમજ તેમિે જરૂરી માગાદશાિ પરુૂાં પાડવા માટે રાજ્યકક્ષાએ એક ટોચિી 
સાંસ્થાિી આવશ્યકતા જણાઈ હતી. ૧૯૧૪માાં નિમાયેલી મેકલેગિ સનમનત એ દરેક રાજ્યમાાં વહલેામાાં વહલેી 
તકે એક રાજ્ય સહકારી બેંક સ્થાપવા માટેિી ભલામણ કરી હતી. તે વખતિા મુાંબઈ અિે મદ્રાસ (તાનમલિાડુ) 
પ્રાાંતોમાાં આવી બેંકોિી સ્થાપિા કરવામાાં પહલે કરવામાાં આવી હતી અિે ત્યાર બાદ િમશઃ બધાાં જ પ્રાાંતોમાાં 
આવી ટોચિી સાંસ્થાઓિી સ્થાપિા કરવામાાં આવી હતી. આજે દેશિાાં બધાાં જ રાજ્યોમાાં રાજ્ય સહકારી બેંક 
કાયા કરે છે. માચા ૨૦૦૫િા અંતે ભારતમાાં કુલ ૩૧ જેટલી રાજ્ય સહકારી બેંકો હતી. 

રાજ્ય સહકારી બેંકોન ાં સભ્યપદ : સભ્યપદિી દૃષ્ષ્ટએ રાજ્ય સહકારી બેંકિા મખુ્ય બ ેપ્રકાર છે : 
પહલેા પ્રકારમાાં માત્ર સહકારી સાંસ્થાઓ જ તેિી સભ્ય હોય છે, જ્યારે બીજા પ્રકારમાાં સહકારી સાંસ્થા ઉપરાાંત 
વ્યસ્ક્ત સભાસદો પણ હોય છે. સમાન્ય રીતે રાજ્ય સહકારી બેંક એક સમવાયી સાંસ્થા છે અિે તેથી તેનુાં 
સભ્યપદ મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો તથા જજલ્લા સ્તરિી બીજી સહકારી સાંસ્થાઓ કે જેિી સાથે તેિો વ્યવહાર 
હોય તેમિા પરૂત ુાં જ મયાારદત હોવુાં જોઇએ. પરાંત ુકેટલાક નવનશષ્ટ સાંજોગોમાાં રાજ્ય સહકારી બેંકિા કુશળ 
સાંચાલિ માટે નિષ્ણાત સાંચાલકો મેળવી શકાય એ હતેથુી વ્યસ્ક્ત સભાસદો રાખવાિી પણ જોગવાઈ કરવામાાં 
આવી છે. અલબિ, આ વ્યસ્ક્ત સભાસદો બેંકિા સાંચાલિ અિે વહીવટ પર પોતાનુાં વચાસ્વ જમાવી િ બેસે 
તે અંગેિી ખાસ તકેદારી રાખવી જોઇએ. િાણાવટી સનમનતએ રાજ્ય સહકારી બેંકોિા સાંચલાક માંડળમાાં 
વ્યસ્ક્તગત સભાસદોિા વધ ુપડતા પ્રમાણ અંગે ચેતવણી ઉચ્ચારી હતી અિે એ પ્રમાણ ઘટાડવાિી ભલામણ 
કરી હતી. હાલમાાં સામાન્ય વલણ એવુાં છે કે, વ્યસ્ક્ત સભાસદોિી સાંખ્યા જેમ જેમ શક્ય બિે તેમ તેમ ધટાડવી.  

✓ રાજ્ય સહકારી બેંકોનાાં કાયો :  

રાજ્ય સહકારી બેંકોિાાં મખુ્ય કાયો િીચે પ્રમાણે છે ઃઃ 

(૧) સહકારી પ્રવનૃિ અિે દેશિા િાણાાંબજારિે જોડિાર સાાંકળ તરીકે કામ કરવુાં.  

(૨) રાજ્યમાાં આવેલી બધી જ જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોિાાં કાયાનુાં નિયમિ અિે સાંકલિ કરવુાં તથા 
તેમિા સવાુંગી નવકાસ માટે યોગ્ય માગાદશાિ આપવુાં. 
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(૩) રાજ્યમાાં કાયા કરતી જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોિા િાણાાંકીય વ્યવહારનુાં સાંતલુિ કરવુાં. 

(૪) થાપણી સ્વીકારવી; એક જજલ્લા મધ્યસ્થ બેંક પાસિેાાં વધારાિાાં િાણાાં બીજી જજલ્લા મધ્યસ્થ બૅંકિ ેજરૂર 
હોય ત્યારે પહોંચાડવા માટેિા કેન્દ્ર તરીકે કામ કરવુાં. 

(૫) જલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોિે િાણાાંકીય હરેફેર તથા પિુઃવટાવ (Rediscounting) િી સગવડ કરી 
આપવી. તેમજ ક્લીઅરીંગ હાઉસિી સેવા આપવી. આમ આ બેંકો માટે તેમિા બેંકર તરીકે કામ કરવુાં.  

(૬) રાજ્યમાાં સહકારી નશક્ષણ અિ ેતાલીમ અંગેિી વ્યવસ્થા કરી રાજ્યમાાં આવેલી સહકારી સાંસ્થાઓિ ે
સહકારી નશક્ષણ અિે તાલીમ પામેલા કમાચારીઓ પરૂા પાડવા.  

(૭) કેટલીક રાજ્ય સહકારી બેંકો વ્યાપારી બેંકો તરીકે પણ કાયા કરે છે. 

(૮) રાજ્યમાાં સહકારી પ્રવનૃિિા નવકાસ માટે સાનકૂુળ વાતાવરણ સર્જવુાં. 

ટૂાંકમાાં, રાજ્ય સહકારી બેંકો ટોચિી સાંસ્થા હોઈ તેમનુાં કાયા સાંક્લિ, સાંતલુિ અિે નિયમિનુાં છે. તેઓ 
સહકારી પ્રવનૃિિે િા બજાર સાથે સાંકગલત કરે છે. એટલુાં જ નિહ, પરાંત ુરરઝવા બેંક તરફથી સહકારી નધરાણ 
પ્રવનૃિ માટે જે િાણાકીય સહાય આપવામાાં આવે છે તે સહાય આ રાજ્ય સહકારી બેંકો દ્વારા જ આપવામાાં 
આવે છે. જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો પણ બહારિા બધા જ િાણાકીય વ્યવહારો આ સાંસ્થા મારફતે જ કરે 
છે. આમ, રાજ્યકક્ષાએ સહકારી નધરાણિા માળખાિા દરેક તબકે્ક રાજ્ય સહકારી બેંકે નિયમિ, દેખરેખ અિ ે
માગાદશાિ આપવાિી જવાબદારી અદા કરવાિી હોય છે. બીજા શબ્દોમાાં કહીએ તો, રાજ્ય સહકારી બેંક 
રાજ્યમાાં સહકારી પ્રવનૃિ માટે નમત્ર, આલોચક અિે માગાદશાક (Friend, philosopher and guide) તરીકે 
કામગીરી બજાવ ેછે. 

ભાંડોળ: 

રાજ્ય સહકારી બેંકોનુાં ભાંડોળ િીચ ેપ્રમાણ ેહોય છે: 

(૧) શેર મડૂી અને અનામત ભાંડોળ ઃ  શેર મડૂી અિે અિામત ભાંડોળ બૅંકિા પોતાિા સાધિો (own funds) 
કહવેાય. શેરમડૂી મહદઅંશ ેજજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો તથા રાજ્ય સરકાર દ્વારા પરૂી પાડવામાાં આવતી 
હોય છે. ૨૦૦૫-૦૬િા વષાિાાં અંતે રાજ્ય સહકારી બેંકોિી સાંખ્યા ૩૧૨ અિે શેર મડૂી અિે અિામત ભાંડોળ 
રૂ. ૧૦,૫૪૫ કરોડ જેટલા હતા. 

(૨) થાપણો : વ્યાપારી બેંકોિી જેમ રાજ્ય સહકારી બેંકો પણ પ્રજા અિે અન્ય સાંસ્થાઓ પાસેથી થાપણો 
સ્વીકારે છે અિે વ્યાપારી બેંકો કરતાાં એ થાપણો ઉપર વધ ુઆકષાક દરે વ્યાજ આપતી હોય છે. તાજેતરિાાં 
વષોમાાં રાજ્ય સહકારી બેંકોિી થાપણોમાાં િોંધપાત્ર વધારો થયેલો જોવા મળે છે. માચા ૨૦૦૬િા અંતે રાજ્ય 
સહકારી બેંકોિી થાપણ રૂ. ૪૫,૪૦૫ કરોડ જેટલી હતી. 
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(૩) કરઝિા બેંક પાસેથી મેળિેલ ત્તિરાણ: રાજ્ય સહકારી બેંકો રરઝવા બેંક પાસેથી પણ નધરાણ મળેવ ે છે. 
૨૦૦૬િા વષામાાં આવુાં નધરાણ રૂ. ૧૬,૯૨૯ કરોડ જેટલુાં હત ુાં. 

✓ ભાંડોળન ાં રોકાણ: 

રાજ્ય સહકારી બેંકો પોતાિા ભાંડોળનુાં  રોકાણ િીચે પ્રમાણે કરે છે. 

(૧) જજલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકોિે લોિ આપીિ ે

(૨) પ્રાથનમક સહકારી માંડળીઓિે નધરાણ આપીિ ે 

(૩) વ્યસ્ક્તગત સભાસદોિ ેનધરાણ આપીિ ે

(૪) ગબિ-સબાસદોિ ેનધરાણ આપીિ ે

(૫) રરઝવા બેંક પાસે અિામત ભાંડોળ રાખીિે  

(૬) સરકારી જામીિગીરીઓમાાં રોકાણ કરીિે 

૨૦૦૪-૦૫િા વષામાાં રાજ્ય સહકારી બેંકોએ કુલ રૂ. ૩૮,૩૧૯ કરોડનુાં નધરાણ કયુું હત ુાં અિે તે વષા 
દરનમયાિ લોિિી બાકી વસલૂાતિી રકમ રૂ. ૩૭,૩૪૭ કરોડ જેટલી હતી. 

✓ િહીિટી વ્યિસ્થા :  

રાજ્ય સહકારી બેંકોિો વહીવટ અિે સાંચાલિ મધ્યસ્થ સહકારી બેંકિા જેવુાં જ હોય છે. તમામ સભ્યોિી 
બિેલી સામાન્ય સભાિે સવોિમ સિા હોય છે. સામાન્ય સભા વષામાાં ઓછામાાં ઓછી એક વાર મળે છે. 
અગત્યિા તમામ નિણાયો તમેાાં લેવામાાં આવ ેછે. બોડા ઓફ રડરેક્ટરસાિી ચ ૂાંટણી પણ આ સભામાાં જ થાય છે. 
સામાન્ય સભામાાં િક્કી થયલેી િીનતિો બોડા ઓફ રડરેક્ટસા એ અમલ કરવાિો હોય છે. બોડામાાં સભ્ય સાંસ્થાઓ 
તથા વ્યસ્ક્ત સભાસદોનુાં પ્રનતનિનધત્વ હોય છે. સરકારિે પણ અમકુ રડરેક્ટરોિી નિમણકૂ કરવાિો અનધકાર 
છે. બેંકિા રોજબરોજિા વહીવટ માટે પરૂા સમયિા સવાતિ ચેરમેિ અથવા મિેેજજિંગ રડરેક્ટરિી નિમણકૂ 
કરવામાાં આવે છે જે બોડા ઓફ રડરેક્ટસાિી સચૂિા અિે આદેશ પ્રમાણે કામ કરે છે. 

✓ રાજ્ય સહકારી બેંકની મયાાદાઓ (ખામીઓ) 

(૧) ઘણી રાજ્ય સહકારી બૅંકો પ્રજા પાસેથી મોટા પ્રમાણમાાં થાપણ એકઠી કરવામાાં નિષ્ફળ નિવડી છે. જેથી 
િાણાય સાધિો માટે તેમણે RBI  પર આધાર રાખવો પડે છે.  

(૨) નધરાણ અંગેિી િીનતમાાં રાજકીય પક્ષોિો હસ્તક્ષેપ અિે સ્થાનપત રહતોનુાં વચાસ્વ જોવા મળે છે. 

(૩) મદુ્દતવીતી બાકીિો પ્રશ્ન ઘણો નવકટ છે. નધરાણ આપતી વખતે યોગ્ય કાળજી રાખવામાાં આવે તો આ 
પ્રશ્નનુાં નિરાકરણ થઇ શકે.  
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(૪) મધ્યસ્થ સહકારી બેંક અિે પ્રાથનમક નધરાણ માંડળીિી કામગીરી પર અસરકારક દેખરેખ રાખવામાાં 
રાજ્યસહકારી બેંકો ઉણી તરી છે. 

(૫) રરઝવા બેંકે મધ્યમ મદુતિા નધરાણ માટે અલગ ભાંડોળ રાખ્યુાં હોવા છતાાં રાજ્ય સહકારી બેંકો મધ્યમ 
મદુતનુાં નધરાણ યોગ્ય પ્રમાણમાાં કરી શકી િથી. આથી રરઝવા બેંકિા ભાંડોળિો પરૂતો ઉપયોગ થતો િથી. 

✓ આ મયાાદાઓ દ ર કરિા માટે રાજ્ય સહકારી બેંકો નીચ ેમ િબ પગલાાં લઇ શકે : (ખામી દૂર કરિા 
માટેના સચૂનો) 

(૧) વધ ુપ્રમાણમાાં થાપણો મળે તે માટે સઘિ પ્રયત્િ કરવા જોઇએ. પોતાિા િાણાકીય સાધિો વધારીિે 
રરઝવા બૅક પરનુાં અવલાંબિ ઘટાડવુાં જોઇએ.  

(૨)નધરાણ િીનત અંગેિા સ્થાનપત નસદ્ાાંતોનુાં પાલિ કરવુાં જોઇએ. રરઝવા બેંક ઓફ ઇરડયાએ આ બાબતમાાં 
પડેલા નિયમોનુાં પાલિ કરવુાં જોઇએ. 

(૩) મદુત વીતી બાકીિી વસલૂાતિા પ્રશ્નિે ગાંભીર ગણવો જોઇએ. મદુત વીતી બાકી વાળા દેવાદારિે 
બીજીવાર નધરાણિી સગવડિો લાભ આપવો જોઇએ િરહ. લોિિા ઉપયોગ પર યોગ્ય તકેદારી રાખવામાાં 
આવે તો મદુત વીતી બાકીિો પ્રશ્ન ઉકલી શકે. 

(૪) રાજ્ય સહકારી બેંક એ રાજ્યિી સવોચ્ચ સહકારી સાંસ્થા છે અિે તેણે પ્રાથનમક નધરાણ માંડળીઓ તથા 
જીલ્લા સહકારી બેંકો પર દેખરેખ અિે નિયમિ રાખવાિી કામગીરી અસરકારક રીતે બજાવવી જોઇએ. જરૂરી 
તાગલમી સ્ટાફિી નિમણ ૂાંક કરવી જોઇએ.  

(૫) શ્ચમ મદુતિા નપરાણનુાં પ્રમાણ વધારવુાં જોઇએ. જેથી નધરાણ મેળવિારિે પણ ફાયદો થાય અિે રરઝવા 
બેંકે અિામત રાખેલા ભાંડોળિો પણ વ્યાજબી ઉપયોગ થાય. 

ટૂાંકમાાં રાજ્ય સહકારી બેંકોનુાં મખુ્ય કાયા મધ્યસ્થ સહકારી બેંકો અિે પ્રાથનમક સહકારી નધરાણ માંડળીઓ 
દ્વારા ખેતી માટે ટૂાંકા અિે મધ્યમ ગાળાનુાં પરાણ પરુૂાં પાડવાનુાં છે. આ કાયામાાં આ બેંકોિે રરઝવા બેંક તરફથી 
િાણાકીય સવલતો આપવામાાં આવે છે. રરઝવા બૅંક રાજ્ય સહકારી બેંકો દ્વારા ખેતી માટે ટૂાંકા અિે મધ્યમ 
ગાળાનુાં નધરાણ પરુૂાં પાડે છે. આ રીતે જોતાાં રાજ્ય સહકારી બેંકો સહકારી નધરાણ માળખામાાં આગવુાં સ્થાિ 
ધરાવે છે. સહકારી પ્રવનૃિ માટે રાજ્યિા નવસ્તારમાાં િાણાાં પરૂા પાડિારી તે મખુ્ય સાંસ્થા છે. એ જ રીતે 
સહકારી તાંત્રિે દેશિાાં િાણાાં બજાર સાથે જોડવા માટેિા સાધિ તરીકે પણ તે કાયા કરે છે. સહકારી િાણાાંમ ાંત્રનુાં 
સાંકલિ અિે સાંતલુિ કરે છે. અિે સાથોસાથ તેનુાં નિયમિ પણ કરે છે અિે સહકારી પ્રવનૃિિા નવકાસિે વેગ 
આપવાનુાં મહત્ત્વનુાં કાયા પણ તે કરે છે. ટૂાંકમાાં કહીએ તો રાજ્ય સહકારી બૅન્કોિે એકાંદરે સારી પ્રગનત સાધી 
છે. 

❖ નાગકરક સહકારી બે્કો (Urban Co-Operative Banks) : 
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તાજેતરિાાં વષોમાાં ભારતિા બેંરકિંગ માળખામાાં િાગરરક સહકારી બેંકોનુાં મહત્ત્વ પણ વધતુાં જાય છે. 
િાગરરક સહકારી બેંકો એમિા કાયામાાં વ્યાપારી બેંકો જેવીજ છે. છેલ્લા દોઢ દાયકામાાં આ પ્રકારિી બેંકોએ 
દેશમાાં ઝડપી નવકાસ સાધ્યો છે. ૧૯૧૪માાં મેકલેગિ સનમનત તથા ૧૯૩૧માાં મધ્યસ્થ બૅષ્ન્કિંગ તપાસ સનમનતએ 
પણ આવી બેંકોનુાં મહત્ત્વ સ્વીકારી જણાવ્યુાં હત ુાં કે જો મોટી સાંખ્યામાાં િાગરરક સહકારી બેંકોિી સ્થાપિા 
કરવામાાં આવે તો િાિા વપેારીઓ, િાિા કારીગરો તથા મધ્યમ વગાિા અન્ય લોકોિે તેમિા વ્યવસાય માટે 
તે ખબૂ જ ઉપયોગી સાગબત થઈ પડશે, ઇ.સ.૧૮૯૯માાં વડોદરા શહરેમાાં આગેવાિ િાગરરકો દ્વારા સૌ પ્રથમ 
િાગરરક સહકારી બેંક શરૂ કરવામાાં આવી હતી. ભારતમાાં િાગરરક સહકારી બેંકો પરનુાં નિયમિ અિે દેખરેખ 
રરઝવા બેંકિા િાગરરક બેંકોિા નવભાગ (Urban banks department of the Reserve Bank of India) દ્વારા 
થાય છે. િાગરરક સહકારી બેંકો પર બેવડો અંકુશ છે. રાજ્યિા સહકારી કાયદાિી જોગવાઈ અનસુાર રાજય 
સરકારિો અિે ૧૯૪૯િી બૈંરકિંગ નિયમિ ધારાિી જોગવાઈ અનસુાર રરઝવા બેંકિો. 

❖ નાગકરક સહકારી બેંકની વ્યાખ્યા : 

મે ૧૯૬૩માાં કેન્દ્ર સરકારિા સામરૂહક નવકાસ અિે સહકારી ખાતાએ એક કાયા સનમનત ( working 
committee)િી નિમણકૂ કરી હતી. આ સનમનતએ િાગરરક સહકારી બેંક અંગેિા પોતાિા રરપોટામાાં િાગરરક 
સહકારી બેંકિી વ્યાખ્યા આપતા જણાવ્યુાં હત ુાં કે, “િાગરરક સાકારી બેંક એ એક એવી સહકારી નધરાણ માંડળી 
છે કે જેિી િોંધણી કહ ેકે અધા-શહરેી નવસ્તારમાાં થયેલી હોય અિે તેિી ભરાયેલી શેરડી ઓછામાાં ઓછી રૂ. 
૫૦,૦૦૦િી હોય તથા તે સામાન્ય બૈંરકિંગનુાં કામકાજ કરતી હોય અિે જેમાાં સભ્યો તથા ગબિ-સભ્યો પાસેથી 
થાપણો સ્વીકારી તેનુાં નધરાણ કે રોકાણ કરવાિા કાયાિો સમાવેશ થતો હોય; આ બાપોિી જ્યારે માાંગણી 
કરવામાાં આવ ેત્યારે અથવા તો પાકે ત્યારે ચકૂવવી પડે તેવી અથવા તો, ચેક, ડ્રાફટ કે પે- ઓડાર દ્વારા ત ે
ઉપાડી શકાય તવેી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. ૧૯૪૯િા બૈંરકિંગ નિયમિ ધારામાાં િાગરરક સહકારી બેંકિી 
વ્યાખ્યા આપતા જણાવવામાાં આવ્યુાં છે કે“ િાગરરક સહકારી બેંક એક એવી બેંક છે કે જે લોકો પાસેથી થાપણો 
મેળવવા માટે સ્થાપવામાાં આવી હોય; આ થાપણોિી રકમનુાં નધરાણ કે રોકાણ કરવામાાં આવે અિે તેિી 
માાંગણી થતા કે ચેક, ડ્રાફટ કે અન્ય કોઈ રીતે ઉપાડી શકાય...  

૧૯૭૨ િા બેંરકિંગ કનમશિે િાગરરક સહકારી બેંક અંગે જણાવ્યુાં હત ુાં કે િાગરરક સહકારી બેંકિી કોઈ 
ચોક્કસ વ્યાખ્યા આપવામાાં આવી િથી. 

ભારતીય કાંપિી ધારાિી કલમ ૨૭૭(એફ) મજુબ અથવા બૈંરકિંગ નિયમિ ધારાિી કલમ પી અનસુાર 
બેંરકિંગિો ધાંધો કરતી સરકારી બેંક જેિી વસલૂ આવેલી શેર મડૂી રૂ. ૨૦,૦૦૦ કરતાાં ઘરથી િહીં હોય તેવી 
સારી બેંકિો િાગરરક સહકારી બૅંકમાાં સમાવેશ થઈ શકે. 

િાગરરક સહકારી બેંકો રરઝવા બેંક ઓફ ઇષ્ન્ડયા પાસેથી લાયસન્સ મેળવ્યા બાદ જ બેષ્ન્કિંગ િો ધાંધો કરી 
શકે છે. વેપારી બેંકોિી માફક િાગરરક સહકારી બેંકોએ પણ રોકડ અિામત રાખવાનુાં હોય છે તેમજ રરઝવા 
બેંકે નિયત કરેલા પત્રોમાાં તેમિી કામગીરીિો અહવેાલ રરઝવા બેંકિ ેમોકલવાિો હોય છે.  
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તેમનુાં મખુ્ય કાયા િાણાિી લેવડ-દેવડ કરવાનુાં જ હોવુાં જોઈએ. આવી બેંકો બીજી કોઈ ચીજ વસ્તિુો 
વેપાર કરતી હોવી જોઈએ િહીં.  

❖ નાગકરક સહકારી બેંકનાાં કાયો:  

િાગરરક સહકારી બેંકિાાં મખુ્ય કાયો િીચ ેમજુબ દશાાવવામાાં આવ્યા છે : 

(૧) આ બેંકો સામાન્ય રીતે શહરેી અિે અધા-શહરેી નવસ્તારોમાાં આવેલી હોય છે. તેમિો મખુ્ય હતે ુસમાજિા 
મધ્યમ અિે િીચલા વગાિા લોકોિ ેતેમિા આનથિક અિે સામાજજક ઉત્કષા માટે સહાયભતૂ થવાિો છે. તેઓ 
આ વગાિા લોકોિે કરકસરિી ટેવ પાડી બચત કરવા માટે પપ્રોત્સારહ કરે છછે 

(૨) િાિા ઉદ્યોગપનતઓ, વૈપારીઓ, કારીગરો, કામદારો અિે પગારદાર જેવા સમાજિા મધ્યમ વગાિા 
લોકોિે આ બેંકો રાહત દરે લોિ તથા નધરાણ આપે છે. 

(૩) આ બેંકો અન્ય બધા જ પ્રકારિાાં બેંરકિંગ કામકાજ કરે છે, જેમ કે જુદાાં જુદાાં ખાતાાં હઠેળ થાપણો સ્વીકારવી, 
વેપારી ખીલો વટાવવાનુાં કાયા, એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે િાણાાંિી હરેફેરનુાં કાયા વગરેે. 

(૪) સ્થાવર નમલકત, સોિા-ચાાંદીિા દાગીિા અિે અન્ય અસ્કયામતોિી સામે આ બેંકો પાસેથી વેપારી બેંકો 
કરતાાં વધ ુસરળતાથી અિે ઝડપથી નધરાણ મેળવી શકાય છે.  

(૫) આ બેંકો તેમિા ગ્રાહકો સાથે વધ ુિજીકિો સાંબાંધ ધરાવે છે. વળી તેિા સાંચાલકો સ્થાનિક,વગદાર તેમજ 
લોકચાહિા ધરાવતા અગ્રગણ્ય િેતાઓ હોય છે. તેઓ સારા ભાંડોળ ભેગાાં કરી શકે છે. આ બેંકોિો કાયાનવસ્તાર 
પણ પ્રમાણમાાં મયાારદત હોવાથી તેઓ વધ ુકાયાક્ષમ રીતે કામ કરી શકે છે. 

 (૬) નશક્ષણ તથા સમાજઉપયોગી કાયો માટે પણ આ બેંકો પોતાિા નવસ્તારમાાં દાિ આપ ેછે અિે એ રીતે 
તેમિી સામાજજક જવાબદારી પણ અદા કરવાિો પ્રયાસ કરે છે. 

❖ નાગકરક સહકારી બેંકોની પ્રગત્તત :  

તર્જતરિાાં વષોમાાં િાગરરક સહકારી બેંકોિી સાંખ્યા તેમજ તેમિી કામગીરીનુાં ક્ષેત્ર િોંધપાત્ર રીતે નવસ્તરતુાં 
જાય છે. આ બેંકિી થાપણો, નધરાણો અિ ેઅન્ય બેંરકિંગ કામકાજિા પ્રમાણમાાં ઉિરોિર વધારો થઈ રહ્યો છે. 
શહરેી તથા અધા-શહરેી નવસ્તારોમાાં િાિા કારખાિેદારો, િાિા વેપારીઓ, કારીગરો અિે સ્વવ્યવસાયમાાં 
રોકાયેલ વ્યસ્ક્તઓ માટે આ બેંકો ખબૂ જ સહાયભતૂ પરુવાર થઈ છે. આમ િાગરરક સહકારી બેંકોએ આપણા 
અથાતાંત્રમાાં મહત્ત્વનુાં સ્થાિ પ્રસ્થાનપત કયુું છે. 

તાજેતરિા વષોમાાં આ બેંકોએ સલામતીલક્ષી નધરાણ િીનતિે બદલે ઉત્પાદિ લક્ષી નધરાણ િીનત અપિાવી 
છે. માચા ૨૦૦૭િા અંત ે૧૮૧૩ જેટલી િાગરરક સહકારી બેંકો હતી જેિી ૧૯૯૦ જેટલી શાખાઓ હતી. જે 
પૈકીિી ૭૯ બેંક સેલેરી અિાસા બેંક હતી. ૧૧૯ મરહલા બેંક હતી અિે પ શીડ્લુ્ડ બેંક હતી. માચા ૨૦૦૭િા 
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અંતે કુલ રડપોગઝટ રૂ. ૧,૨૦,૯૮૩ કરોડ હતી અિે બાકી નધરાણિી રકમ રૂ. ૬૬,૯૦૫ કરોડ હતી. આમાાંથી 
૨૨૦ જેટલી બેંકો િબળી અિે ગબિ અથાક્ષમ હતી. આ પૈકી ૫૩ બૅન્કોિે નશડયલુ બેન્ક તરીકે માન્યતા મળી 
છે. 

િવી સ્થપાિારી િાગરરક સહકારી બેંકોિે લગતી નવનવધ બાબતોિી સમીક્ષા કરવા માટે રરઝવા બેંકે શ્રી 
એસ.એસ. મરાઠેિા અધ્યક્ષ પદે એક સનમનત િીમી હતી જેણે મે ૧૯૯૨માાં તેિો રરપોટા સપુ્રત કયો હતો. 

આ સનમનતએ િવી બેંકોિી સ્થાપિા અંગે ઉદાર િીનત અપિાવી નવસ્તારિી જરૂરરયાત અિે ભાનવ નવકાસિી 
શક્યતાિા આધારે માંજૂરી આપવા ભલામણ કરી હતી. આવી બેંકોિે એ.બી.સી.ડી. એમ ચાર શે્રણીમાાં વગીકૃત 
કરી દરેક શે્રણીિી બેંક માટે સભ્ય સાંખ્યા, લઘિુમ શેર મડૂીિી જરૂરરયાત તેમજ ૩ થી૫ વષામાાં સધુારેલા 
ધોરણે સક્ષમતાિી પ્રાપ્પ્ત અંગે ચોક્કસ માપદાંડ સચૂવ્યા હતા. જે નવસ્તારમાાં િાગરરક સહકારી બેંરકિંગ પ્રવનૃિિો 
નવકાસ થયો િથી ત્યાાં નવધેયાત્મક અગભગમ અપિાવવાિી ભલામણ કરી છે. તેમજ િાગરરક સહકારી બેંરકિંગિા 
માળખાિે સનુિનશ્ચત કરવાિા ઉદેશથી અસરકારક વ્યવસ્થા તાંત્ર શરૂ કરવાનુાં સચૂિ કયુું છે. 

રરઝવા બેંકે મરાઠે સનમનતિી મોટા ભાગિી ભલામણોિો સ્વીકાર કયો છે. આથી િાગરરક બેંકો િો 
નવકાસ ઝડપી બિશે એવી આશા છે. રરઝવા બેંકે મરાઠે સનમનતએ સચૂવલેા ધોરણ કરતાાં ઉંચા ધોરણો િક્કી 
કયાા છે. જેથી િાિી બેંકોિે કદાચ મશુ્કેલી પડશે. પણ ૧૮૭૨માાંથી ૨૨૦ જેટલી િબળી બેંકોિા સાંદભામાાં 
રરઝવા બેંક ખબૂ સાવચેતીપવૂાક આગળ વધવા માાંગે છે. ઉદારતા ભરી િીનતિ ેકારણે િબળી બેંકોિો રાફડો 
ફાટી િહીં િીકળે તે માટે સાંગીિ અિે વધ ુસક્ષમ ધોરણ િક્કી કરવામાાં આવ્યા છે. 

❖ નાગકરક સહકારી બેંકોની મયાાદાઓ 

 િાગરરક સહકારી બેંકોએ તાજેતરિા સમયમાાં સારી એવી પ્રગનત સાધી હોવા છતાાં તેમિી કામગીરીિે 
અવરોધતાાં કેટલાાંક પરરબળો અિે મયાાદાઓ છે ઃઃ 

૧. આ બેંકોનુાં કાયાક્ષેત્ર િાિા કસબા તથા શહરેી નવસ્તાર કે જ્યાાં વેપાર-ધાંધાિો નવકાસ થયેલો છે તે પરૂત ુાં 
મયાારદત રહ્ુાં છે. આમ એમિો કાયા નવસ્તાર મયાારદત છે. 

૨. આ બેંકોિો નવકાસ જુદાાં જુદાાં રાજ્યોમાાં ખબૂ જ અસમાિ રીતે થયેલો છે. એક અંદાજ મજુબ લગભગ ૭૦ 
થી ૭૫ ટકા જેટલી િાગરરક સહકારી બેંકો ગજુરાત, મહારાષ્ર, કણાાટક, આંધ્રપ્રદેશ, તાનમલિાડુ અિે પનશ્ચમ 
બાંગાળ એમ છ રાજ્યોમાાં આવેલી છે. દેશિાાં અન્ય રાજ્યોમાાં આ બેંકોિો નવકાસ હજુ ઘણો ધીમો રહવેા પામ્યો 
છે. આમ સમગ્ર દેશિી બેંકોિી દૃષ્ષ્ટએ િાગગરક કારી બેંકિો નવકાસ અસાંતગુલત છે.  

૩. કેળવાયેલા તેમજ તાલીમ પામેલા અનધકારીઓ અિે કાયાક્ષમ કમાચારી મેળવવાિી મશુ્કેલી પડે છે. 
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૪, ૧૭૦૦ જેટલી િાગરરક સહકારી બેંકોિી ૭૦૦ જેટલી શાખાઓ હોવા છતાાં આ બેંકોિી થાપણ શીડયલુ્ડ 
બેંકોિી કુલ પાપણિા પ્રમાણમાાં ઘણી ઓછી છે. આમ િાગરરક સહકારી બેંકોિો નવકાસ શીડયલુ્ડ બેંકોિા 
નવકાસ સાથે કદમ નમલાવી શક્યો િથી. 

૫. વેપારી બેંકોનુાં નિયમિ ફક્ત રરઝવા બેંક દ્વારા જ થાય છે જ્યારે િાગરરક સહકારી બેંકોિા બેંરકિંગ કાયોનુાં 
નિયમિ રરઝવા બેંક દ્વારા અિે વહીવટી કાયોનુાં નિયમિ સહકારી માંડળીઓિા ૨જીસ્રાર દ્વારા થાય છે. વેપારી 
બેંકોએ કુલ નધરાણિા ૪૦ ટકા જેટલુાં નધરાણ અગગ્રમ ક્ષતેે્ર કરવાનુાં હોય છે જ્યારે િાગરરક સહકારી બેંકો માટે 
આ ટકાવારી ૬૦ ટકા જેટલી છે. 

૬. કેટલીક િાગરરક સહકારી બેંકોિા સાંચાલક માંડળોમાાં અમકુ જ જૂથ કે અમકુ જ પ્રકારિા વેપાર- ધાંધા સાથે 
સાંકળાયેલી વ્યસ્ક્તઓિો સમાવેશ થતો હોવાથી જૂથવાદિે કારણે આ બેંકોિી પ્રગનત અવરોધાય છે. 

૭. જૂથવાદિે કારણે ઓછી લાયકાતવાળી વ્યસ્ક્તઓિી સાંચાલક તરીકે નિમણકૂ થાય છે. જેમિામાાં દીધાદષ્ષ્ટિો 
અભાવ હોય છે. આથી સાંચાલિ ગબિકાયાક્ષમ રહ ેછે. 

૮. સ્થાનિક રાજકારણીઓિા વચાસ્વિે કારણે પરૂતા તારણ વગર અયોગ્ય નધરાણ થાય છે. આિે લીધ ે
નધરાણિી વસલૂાત મશુ્કેલ બિે છે. બેંકિા અનધકારી અિે નિષ્ણાતોિા અગભપ્રાયિે બાજુએ રાખી સાંચાલકો 
નધરાણ અંગેિા નિણાયો લ ેછે. આિે કારણે તાજેતરમાાં ઘણી િાગરરક સહકારી બેંકો નિષ્ફળ ગઈ છે અથવા 
િબળી પડી ગઈ છે. સાંચાલકો દ્વારા બેંકિા ભાંડોળમાાં ગેરરીનત નિયમોિી જોગવાઈ પ્રત્યે દુલાક્ષ્ય સેવી રાજકીય 
દબાણ હઠેળ તેમજ લાગતા વળગતાિે નધરાણ. મોટા રોકાણ માટેિા નિયમો પ્રત્યે દુલાક્ષ. આ બધા દુષણો 
િાગરરક સહકારી બેંકોમાાં જોવા મળે છે. 

હાલિા સમયમાાં માધવપરુા મકાન્ટાઈલ બેંક, ડાયમન્ડ જ્યગુબલી બેંક, સયૂાપરુ સહકારી બેંક,  નવતરાગ 
કૉ. ઓપ. બેંક જેવી બેંકો આ બધા દુષાિો જ ભોગ બિી છે.  

૯. મદુત વીતી નધરાણ પરત મેળવવામાાં ખાસ પ્રગનત સાધી શકાઇ િથી. મદુત વીતી નધરાણવાળાઓ સામ ે
નશક્ષાત્મક પગલા લેવામાાં ઘણા અવરોધો ઊભા થાય છે. ઓળખીતા સાંબાંધીઓિે નધરાણ આપવામાાં આવ્યુાં 
હોવાથી વસલૂાત માટે કડક પગલા લેવાતા િથી. 

૧૦. બેંરકિંગ નિયમિ ધારાિી કડક જોગવાઇઓિે કારણ ેઆ બેંકોિો ઝડપી નવકાસ થઇ શક્યો િથી. ભરપાઇ 
થયેલી મડૂીનુાં પ્રમાણ, ન્યિૂતમ સભાસદ સાંખ્યા, પ્રવેશ, પરવાિા અિે કાયા નવસ્તાર પરિા નિયાંત્રણો જેવી 
જોગવાઇઓ આ બેંકિા નવકાસિે અવરોધતા પરરબળો છે. 

૧૧. બેંરકિંગ નિયમિ ધારાિી જોગવાઇિે કારણે ભાંડોળોિો પરૂતો ઉપયોગ કરી શકતો િથી અિે એટલા 
પ્રમાણમાાં વ્યાજિી આવક ગમુાવવી પડે છે.  

❖ નાગકરક સહકારી બેંકની કામગીરી અસરકારક બનાિી ઝડપી ત્તિકાસ સાિી શકાય તે માટેના સચૂનો: 
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૧. િવી શાખાઓ ખોલવા દેવાિી બાબતમાાં રરઝવા બેંકે ઉદાર િીનત અપિાવવી જોઈએ. 

 ૨. બેંકિા સાંચાલક માંડળમાાં યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા તજજ્ઞો અિે અનભુવી વ્યસ્ક્તઓિો જ સમાવેશ કરવો 
જોઇિ ે

૩. અગગ્રમ ક્ષેત્રિે કરવાિા નધરાણિી ટકાવારીિી પિુઃ નવચારણા કરવી જોઈએ. 

૪. કામગીરીિી દૃષ્ષ્ટએ િબળી સાગબત થયેલી િાગરરક સહકારી બેંકિી કાયાક્ષમતા સપુારવા માટે જરૂરી 
કાયાવાહી કરવી જોઇએ અથવા કોઇ સભર િાગરરક સહકારી બેંક સાથે તેનુાં સાંયોજિ કરવુાં જોઇએ. 

૫. કમાચારીઓ માટે સઘિ તાગલમિી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ૬. એિી નવનશષ્ટ લાક્ષગણકતાઓિા સાંદભામાાં 
િાગગરક સમકારી બેંક માટે જુદી જ ધારાકીય વ્યવસ્થા હોવી જોઇએ. 

૭. ધારાકીય નિયમિો નવકાસિે અવરોધક બિ ેતેવા હોવા જોઇએ િરહ. 

૮. િાગરરક સહકારી બેંકોએ નધરાણ આપવામાાં તેમજ મકુ્ત વીતી નધરાણિી વસલૂાત અંગે દાબદબાણિે વશ 
થયા વગર જરૂરી કાયાવાહી કરવી જોઇએ. 

૯. િાગરરક સહકારી બેંકોિ ેિાણાકીય સગવડિી જરૂર પડે તો િાણાકીય સાંસ્થાઓ અથવા રરઝવ બેંક તરફથી 
ઉદાર શરતોએ એવી સગવડ મળે એવી વ્યવસ્થા હોવી જોઇએ, 

૧૦. શહરેી નવસ્તારમાાં બેરોજગાર લોકોિે રોજગારી પરૂી પાડવા માટેિી કેન્દ્રીય યોજિાિા અમલમાાં િાગરરક 
સહકારી બેંકિી સેવાિો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 

 ૧૧. ભાંડોળિા રોકાણ અંગિેા નિયમોનુાં યથાથા પાલિ થાય અિે સાંચાલકો પોતાિી મરજી મજુબ ભાંડોળનુાં 
રોકાણ કરી શકે િહીં તેિી પર જરૂરી દેખરેખ રાખવી જોઈએ. 

િાગરરક સહકારી બેંકોિી ઉપરોક્ત મયાાદાઓિે જો દુર કરવામાાં આવે તો તેઓ આપણા અથાતાંત્રમાાં 
મહત્ત્વનુાં પ્રદાિ આપી શકે એમ છે અિે જિતાિો નવશ્વાસ સાંપાદિ કરી આપણા સહુિી બેંક તરીકેનુાં ગૌરવ 
ભયુા સ્થાિ પ્રાપ્ત કરી શકશે. 

✓ સહકારી બેંકોની કામીન ાં મલૂ્યાાંકન 

ભારતમાાં સહકારી પ્રવનૃિ િા નવકાસ માટે મધ્યમ સરકાર પણા પ્રયત્િો કરી રહી છે. દરેક રાજ્યમાાં અલગ 
સહકાર ખાત ુાં હોય છે જે સહકારી માંડળીઓિા રજજસ્રારિા અંકુશ હઠેળ હોય છે. સહકારી માંડળીઓિે િોંધણી 
ફી (Registration fee), સ્ટેમ્પ ડ્ટુી અિે ઈન્કમટેક્ષમાાંથી મસુ્ક્ત આપવામાાં આવે છે. પરાંત ુ૨૦૦૬-૦૭િા 
બજેટમાાં િાણાપ્રધાિે સહકારી બેંકોિે ઇન્કમટેક્ષ માાંથી આપવામાાં આવતી મસુ્ક્ત પાછી ખેંચી લીધી છે. સહકારી 
માંડળીઓિે તેમિી લણેી રકમિી વસલૂાત માટે સરકાર નસવાય અન્ય પર પ્રાથનમકતા (Priority) આપવામાાં 
આવી છે. 
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  સહકારી બેંકોએ ઘણી સારી પ્રગનત કરી છે અિે નવકાસ પણ સાધ્યો છે આમ છતાાં પણ તેિી કેટલીક 
ખામી મયાાદાઓ પણ છે જે િીચે મજુબ ગણાવી શકાય: 

૧. સહકારી સાંસ્થાઓિે કરવામાાં આવતા સરકારી નધરાણમાાં િાણાાંકીય મદદ ઓછી અિે વહીવટી કાયાવાહી 
વધારે એવી પરરસ્સ્થનત રહી છે. ઘણી સહકારી બેંકો સ્વૈપ્ચ્છક રીતે િરહ પણ સરકારી અમલદારોિા દાબદબાણ 
હઠેળ સ્થાપવામાાં આવી છે. 

૨. ઘણીવાર સભ્યોિ ેસહકાર અિે તિેા નસદ્ાાંત નવષે કોઈ મારહતીજ હોતી િથી અિ ેતેઓ માંડળીિા કામકાજમાાં 
સરિય ભાગ પણ લતેા િથી.  

૩. સહકારી માંડળીિા હોદેદારો અિે બીજા અનધકારીઓિે કોઈ ખાસ તાલીમ કે અનભુવ હોતાાં િથી. સહકારિી 
મળૂ ભાવિા મતૃઃપ્રાય બિી ગઈ છે અિે સહકારી માંડળીઓમાાં પણ રાજકારણ દાખલ થઈ ગયુાં છે. 

૪. ઘણી પ્રાથનમક ખેતીનવષયક સહકારી માંડળીઓ બહુ િાિા કદિી હોય છે. તેમિી પાસે પરૂતા િાણાાં િ 
હોવાથી પોતાિી પ્રવનૃિઓ માટે ભાંડોળ મેળવવા માટે તેમણે નવરાણ પર જ આધાર રાખવો પડે છે. 

૫. સહકારી માંડળીિા સભ્યો ઘણીવાર બચત કરવા માટે િરહ પણ નધરાણ મેળવવા માટે જ માંડળીમાાં સભ્ય 
તરીકે જોડાય છે. ગ્રામ્ય નવસ્તારોમાાંથી થાપણ એકનત્રત કરવાિી બાબતમાાં તેમ જ ગ્રામ્ય પ્રજાિે બેંરકિંગિી 
ટેવ પાડવાિી બાબતમાાં સહકારી સાંસ્થાઓિી કામગીરી બહુ ઉત્સાહપે્રરક રહી િથી.  

૬. સહકારી સાંસ્થાઓ દ્વારા નધરાણનુાં પારરમાગણક નવસ્તરણ થયુાં હોવા છતાાં તેિો મોટો રહસ્સો તો શ્રીમાંત 
ખેડૂતોિે જ મળ્યો હોય એમ જણાય છે. િાિા ખેડૂતો, સીમાાંત ખેડૂતો અિે ગરીબ ખડૂેતોિે સહકારી નધરાણિો 
લાભ પ્રમાણમાાં ઓછો મળ્યો છે. 

૭.સહકારી સાંસ્થાઓ તરફથી અપાતા નધરાણિો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ થાય એ પણ ખબૂ જ જરૂરનુાં છે. ઘણી 
વખત એવુાં બિે છે કે ઉત્પાદક હતેઓુ માટે આપવામાાં આવતા નધરાણિો ગબિઉત્પાદક હતેઓુ તથા અન્ય 
હતેઓુ માટે ઉપયોગ થાય છે, વળી, કેટલીક વખત તો સહકારી સાંસ્થાઓ પાસેથી વ્યાજિા ઓછા દરે લવેામાાં 
આવેલા નધરાણનુાં શહરેી નવસ્તારોમાાં વ્યાજિા ઊંચા દરે પિુઃનધરાણ થયાિા રકસ્સાઓ પણ બન્યા છે. આથી 
નધરાણિા ઉપયોગ અંગે દેખરેખિી યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી જોઇએ. 

૮. સહકારી સાંસ્થાઓ તરફથી સભ્યોિે આપવામાાં આવતી લોિ સમયસર પરત થતી િથી, આથી આ સાંસ્થાઓિી 
વસલૂાત બાકીિી રકમ અથવા લેણી િીકળતી રકમનુાં પ્રમાણ ઘણુાં ઊંચ ુરહવેા પામે છે. 

 ૯. ભારતમાાં સહકારી નધરાણ પ્રવનૃિિા નવકાસમાાં ઘણી મોટી પ્રાદેનશક અસમતલુા જણાય છે. સહકારી નધરાણ સાંસ્થાઓિી 
પ્રગનત જુદાાં જુદાાં રાજ્યોમાાં ઘણી જ અસમાિ રહવેા પામી છે. તાજેતરિા એક અભ્યાસ મજુબ ટૂાંકા અિે મધ્યમ ગાળાિા 
નધરાણમાાં ગજુરાત, મહારાષ્ર, તાનમલિાડુ અિે પાંજાબ જેવા ચાર રાજ્યોિો રહસ્સો લગભગ ૬૦ ટકા જેટલો રહ્યો હતો. 
સમગ્ર હારી પ્રવનૃિિો નવકાસ દેશિા અમકુ રાજ્યો પરૂતો જ મયાારદત રહ્યો છે. 


