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प्रमािपत्र 

 
प्रमाणित करण्यात येते की दरंदले योगगता िशलदंर एम.कॉम भाग २ याने २०२०-२१ 

सेशमस्टर चार मधील पेपर क्रमांक ४ प्रोिेक्ट वकष  या ववर्या अंतगषत प्रादेशशक 
ग्रामीि बँक कायष बद्दल आभ्यास हा प्रकल्प अहवाल सादर केला आहे. 

 
 
 
 
 
ददनांक- /  /२०२१ 
स्र्थळ- सोनई 
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प्रमाणित करण्यात येत ेकी कु.दरंदले योगगता िशलदंर दहने साववत्रीबाई 
फुले पुि ेववद्यपीठ सालंगगत ववद्यपीठच्या पदव्युतर ववभाग कला 
वाणिज्य व ववज्ञान महाववद्यलच्या सोनई यधील एम.कॉम भाग 2 ची 
ववद्यर्थाांनी आहे. दहने प्रादेशशक ग्रामीि बँक या ववर्यावर प्रकल्प 
आहवल तयार केला आहे.प्रस्ततु प्रकल्प अहवाल माझ्या मागषदशषना 
खाली पूिष करण्यात आला आहे प्रस्ततु प्रकल्प ततच्या स्वत:च्या कायषची 
तनष्पती असून त्याचे सशंोधन प्रकल्प अहवाल पुि ेववद्यपीठच्या 
एम.कॉम च्या अध्यादेशातील तरतुदींन अनुसरून आहे अस ेमी प्रशमिीत 
करतो. 
 

 
 

 
 

ददनाक:- / /२०२०१ 
स्र्थळ: - 

 

                                                          मागषदशषक 

                                           प्रा.डॉ.दरंदले.एस.आर 

मागषदशषकाचे प्रमािपत्र 
 

Internal Examinar:- 

External Examinar:- 
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या संशोधन अहवालात समववष्ठ करण्यात आलेल ेकायष हे मी स्वत 
केलेले आहे त्यसाठी माला वेळोवेळी मागषदशषकाकडून मागषदशषन शमळाले. 
मी संशोधांनचे कायष सधंभष खेरीि कोिाकडून कोितीही मदद्द घेतललेी 
नाही. असे मी प्रतनीय पूवषक घोवर्त करते.या संशोधनसाठी उपयोगात 
आिलील संधभष पुस्तके ववववध प्रश्नावक्ता या सवषनाच संधभष सूगचत 
मध्ये तनदशशषत करण्यात आलेला आहे. 
 
 
 
 
 
 
ददनंक-/ /२०२१ ववद्यर्थाांनीचे नाव   
स्र्थळ-सोनई                              दरंदले योगगता िशलदंर  
    (एम.कॉम) 

      प्रततज्ञापत्र 
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प्रादेशशक ग्रामीि बँक या ववर्यावर मला हा अद्भतु प्रकल्प करण्याची 

सुविषसंधी मला देिार् या माझ्या प्रोिेक्ट गाइड प्रा.दरंदले सर तसेच 

आमच्या प्राचायष प्रा.लवारे सर यांनी ददलेल्या कृतज्ञतेचे ववशेर् आभार 

व्यक्त करू इजच्ित आहे. बरेच संशोधन करत आहे आणि बर् याच नवीन 

गोष्टींबद्दल मला कळले की मी त्यांच े खरोखर आभारी आहे.दसुरे 

म्हििे मी माझ्या पालकांना आणि शमत्रांच ेआभार मानू इजच्ितो ज्यांनी 

मयाषददत मुदतीत हा प्रकल्प अंततम करण्यात मला खूप मदत केली. 

Date : / /२०२१  

Place :सोनई  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

आभार 
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प्रकरि न.ं तपशील 

१.संशोधन पद्धती. 1.प्रस्तावना 
2.प्रादेशशक ग्रामीि बँकांची उद्दीष्टे 
3.मयाषदा 
4.गहृीतके 
5.संशोधन पद्धती 
6.प्रकरि माडिी 

२.प्रादेशशक ग्रामीि बँक बद्दल 
मादहती 

१.प्रकल्पाच ेक्षते्र 

२.इततहास 

३.संस्र्थात्मक रचना 
४.प्रादेशशक ग्रामीि 

५.बँकाचंी यादी 
३.मादहती ववश्लेर्ि  १.प्रादेशशक ग्रामीि बँकाचंी काये. 

२.प्रादेशशक ग्रामीि बँकाचंी 
प्रगती.  

३.प्रादेशशक ग्रामीि बँकाचं्या 
समस्यााः 

४.संराश,तनष्कर्ष,शशफारशी,संदभषसूची १.संराश 
२.तनष्कर्ष 
३.शशफारशी, 
४.संदभषसूची 

 

अनकु्रमतनका 
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प्रस्तावना:- 
      पुिे ववद्यपीठ एम,कॉम भाग २ वाणिज्य ववभागसाठी 
सादर केलेल्या अहवालाचा ससंोधि ववर्य प्रादेशशक ग्रामीि बकँ 
या बद्दल आभ्यास. 
     भारतमध्ये या बकँा ग्रामीि भागात महतवपूिष काम करीत 
असतात.या बद्दल सवष मादहती या प्रकल्प च्या माध्यमातनू 
घेण्यात आला. या बकँ ग्रामीि भागातील शेतकरी वगाषला कश्या 
प्रकारे मदद करतात.हे दाखवनायचा प्र्यत्त्न केला.या बँक खूप 
सगळ्या योिनगच आवलंब करून शेतकरयना शेती साठी हातभार 
लावतात.आि सरकारी सवष काम या बकँ ग्रामीि भागात 
पुरववतत. 

1.प्रस्तावना 
2.प्रादेशशक ग्रामीि बँकांची उद्दीष्टे 

3.मयाषदा 
4.गहृीतके 

5.संशोधन पद्धती 
6.प्रकरि माडिी 
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 प्रादेशशक ग्रामीि बँकाचंी उद्दीष्टे- 
 

       ग्रामीि िनतेच्या किाषची गरि भागवण्यासाठी िुल ै१ 
1975 च्या ट्वेंटी पॉईंट इकॉनॉशमक प्रोग्राममध्ये प्रादेशशक 
ग्रामीि बकँा स्र्थापन करण्याची कल्पना आिली गेली 
िुलै 1975 मध्ये भारत सरकारन ेनरशसहंम सशमतीची नवीन 
संस्र्था स्र्थापन करण्यासाठी नेमली: 
 
i) ग्रामीि शशक्षक्षत तरुिांना रोिगार उपलब्ध करुन देिे; आणि 

(ii) राज्य सरकार / स्र्थातनक स्वराज्य संस्र्थांमधील 
कमषचार् यांप्रमािेच ग्रामीि बँकांच्या कमषचार् यानंा समान वेतन व 
भत्तेवर भरती करून त्यांची ककंमत कमी करिे. २ सप्टेंबर, 1975 
रोिी िारी केलेल्या अध्यादेशानुसार पदहल्या पाच आरआरबी 
स्र्थापन करण्यात आल्या आणि त्याऐविी १ 6 .6 च्या प्रादेशशक 
ग्रामीि बकँ अगधतनयमात बदल करण्यात आले. 
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• प्रमुख उद्ददष्टे- 

आरआरबीच ेप्रमुख उद्ददष्टे ग्रामीि भागातील शेती, व्यापार, 

वाणिज्य, उद्योग आणि इतर उत्पादक कामांसाठी पत आणि 
इतर सुववधा पुरवून ग्रामीि अर्थषव्यवस्र्थेचा ववकास करिे, 

ववशेर्ताः लघु व सीमांत शेतकरी, शेतमिूर, कारागीर आणि िोटे 
उद्योिक . 
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• गहृीतके- 
 
१.प्रादेशशक ग्रामीि बँक या ग्रामीि भागात काम करतात. 
२.या बकँा ग्रामीि भागातील शेतकरी वगाष साठी सोयी सोववधा 
पुरीवतात. 
३.या बकँ वर नाबाडष बॅंकचे तनयत्रनं आहे. 
४.भारत सरकार द्वारे चाळीवल्या िािार् या सवष योिना या बकँ 
ग्रामीि भागात पुरववतात. 
५.या बकँ बकँ काद्यानुसार काम करतता. 
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• प्रकल्पाचे क्षेत्र 

देशातील ग्रामीि भागाच्या सवाांगीि ववकासासाठी ग्रामीि बँककंग 
संस्र्था महत्वाची भूशमका बिावत आहेत. अशलकडच्या वर्ाांत 
ग्रामीि बँककंग के्षत्राला पादठंबा शमळावा म्हिून समािातील 
अत्यंत सुववधािनक घटकांच्या पतपुरवठा गरिा भागवण्याच्या 
उद्देशाने देशभरात प्रादेशशक ग्रामीि बँका सुरू केल्या आहेत. 

 

या प्रादेशशक ग्रामीि बँकानंा (आरआरबी) ग्रामीि पत 
प्रिालीमध्ये उच्च प्रमािात महत्त्व आणि लक्ष देण्यात येत आहे. 

१.प्रकल्पाच ेक्षते्र 

२.इततहास 

३.संस्र्थात्मक रचना 
४.प्रादेशशक ग्रामीि 

५.बँकाचंी यादी 
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देशाच्या ग्रामीि भागात बँककंग सवुवधेची पूिष अनुपजस्र्थती 
लक्षात घेता, कें द्र सरकार, राज्य सरकार आणि काही प्रमखु 
राष्रीयकृत पुरस्कृत बकँांच्या सल्ल्यानुसार ररझव्हष बँक ऑफ 
इंडडयाने १ 1970  च्या उत्तराधाषत काही प्रादेशशक ग्रामीि बँका 
स्र्थापन केल्या. ग्रामीि भागातील गरीबांची आगर्थषक जस्र्थती 
वाढवा तसेच ग्रामीि िनतते बचत करण्याची सवय लावा. 

 

ग्रामीि बकँांवरील वककां ग गु्रपच्या शशफारसीनसुार 1975 मध्ये 
ग्रामीि बकँा पुरवठा करण्यासाठी व्यावसातयक बँक आणि 
सहकारी पूरक म्हिून प्रादेशशक ग्रामीि बँका स्र्थापन केल्या 
गेल्या. वेगवेगळ्या ग्रामीि भागातील शतेी, व्यापार, वाणिज्य, 

उद्योग आणि इतर नेहमीच्या उत्पादक कक्रयाकलापाचंा ववकास 
करण्यासाठी भारतातील प्रादेशशक ग्रामीि बकँांच ेमुख्य उद्दीष्ट 
म्हििे ववशेर्त: लहान आणि सीमांत शेतकरी, शेतमिूर, कारागीर 
आणि िोटे उद्योिक यांना पत व इतर सुववधा पुरवविे. 
देशातील भागात. 
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सुरुवातीच्या टप्प्यावर, २ ऑक्टोबर १ 5 on5 रोिी उत्तर 
प्रदेशातील गोरखपूर आणि मुरादाबाद, रािस्र्थानमधील ियपूर, 

हररयािा मधील शभवानी आणि पजश्चम बंगालमधील मालदा येर्थे 
भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडडया, शसडंडकेट बँक, संयुक्त प्रायोजित 
अंतगषत पाच प्रादेशशक ग्रामीि बकँांची स्र्थापना झाली. कमशशषयल 
बँक, पंिाब नशॅनल बँक आणि यनुायटेड बकँ ऑफ इंडडया. 

 

या पाचही आरआरबीकडे अगधकृत भांडवल एक कोटी रुपये आहे 
आणि 25 लाख रुपये भरलेल ेभाडंवल आहे. खालीलप्रमाि े
आरआरबीच ेभागभांडवल वगषिीदार आहे - कें द्र सरकार टक्के, 

राज्य सरकार सबंंगधत  टक्के आणि प्रायोिक वाणिज्य 
बँक,प्रादेशशक ग्रामीि बँका त्यांच ेखास सनद सांभाळत आहेत. 
त्यांचे कामकाि एका तनजश्चत प्रदेशापयांत मयाषददत आहे, ग्रामीि 
लोकानंा सवलतीच्या दरात र्थेट किष द्याव ेआणि ररझव्हष बँक व 
प्रायोिक बकेँकडून अनुदान व सवलती शमळतील. 
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• इततहास 
 
प्रादेशशक ग्रामीि बकँा (आरआरबी) भारतातील अनुसूगचत 
वाणिज्य बँका आहेत ज्या भारताच्या ववववध राज्यांत 
प्रादेशशक स्तरावर कायषरत आहेत. मूलभूत बँककंग आणि 
ववत्तीय सेवासंह ग्रामीि भागात सवेा देण्यासाठी त्यांची 
तनशमषती केली गेली. तर्थावप, आरआरबीच्या देखील शहरी 
शाखा आहेत. 
 
ऑपरेशनचे के्षत्र केवळ भारत सरकारद्वारे अगधसूगचत 
केलेल्या के्षत्रापुरते मयाषददत आहे आणि त्यामध्ये राज्यातील 
एक ककंवा अगधक जिल्हयांचा समावेश आहे. ग्रामीि व 
अधष-शहरी भागातील बँककंग सुववधा पुरवविे, मनरेगा 
कामगाराचंे वेतन वाटप व तनवतृ्तीवेतनाचे ववतरि, लॉकर 
सुववधा, डेबबट व के्रडडट कार्डषस, मोबाइल बँककंग सारख्या 
पॅरा-बँककंग सुववधा पुरवविे यासारख्या सरकारी कामकािांची 
आरआरबी ववववध काम ेकरतात. इंटरनेट बँककंग आणि यू 
पी आय सेवा.  

      सप्टेंबर १९५५ रोिी पार पडलेल्या अध्यादेश आणि 
आरआरबी 197क्ट शेती व इतर ग्रामीि के्षत्रांना पुरेशी बँककंग व 
पतपुरवठा सुववधा पुरववण्यासाठी प्रादेशशक ग्रामीि बकँा स्र्थापन 



17 
 

करण्यात आल्या. पररिामी, 2 ऑक्टोबर 1975 रोिी इंददरा गांधी 
यांच्या सरकारच्या कायषकाळात नरशसहंन सशमतीच्या 
शशफारशींनसुार 5 आरआरबी स्र्थापन करण्यात आल्या. भारतीय 
लोकसंख्येच्या िवळपास 70% ग्रामीि भाग असल्यान ेग्रामीि 
भागांना आगर्थषक मुख्य प्रवाहात समाववष्ट करण्याचा उद्देश 
होता. 
प्रर्थम बँक, उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद येर्थ ेमुख्य कायाषलय 
असलेल ेप्रर्थम आरआरबी होत.े हे शसडंडकेट बँकेन ेप्रायोजित केले 
होते आणि त्यासाठी अगधकृत भाडंवल रुपये होते. Crore कोटी. 
इतर चार आरआरबी म्हििे गौर ग्रामीि बकँ (यसूीओ बँक 
प्रायोजित), गोरखपूर के्षत्रीय ग्रामीि बँक (स्टेट बँक ऑफ इंडडया 
प्रायोजित), हररयािा के्षत्रीय ग्रामीि बँक (पंिाब नॅशनल बकँ 
प्रायोजित) आणि ियपूर-नागपूर अंचशलक ग्रामीि बँक 
(प्रायोजित) यूको बकँ). 
आरआरबीच ेअनुक्रमे कें द्र सरकार, राज्य सरकार आणि प्रायोिक 
बँकेचे अनुक्रम े%०%, १%% आणि share 35% भागधारक होते. 
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कें द्रीय अर्थषमंत्रयांनी ऑगस्ट २०० on रोिी केलेल्या आरआरबीचा 
आढावा घेतल्यामुळे अस ेददसून आले आहे की मोठ्या संख्येने 
आरआरबीकड ेररस्क वेट मालमत्ता प्रमाि (सीआरएआर) कमी 
भांडवल आहे. आरआरबीच्या ववत्तीय गोष्टींच ेववश्लेर्ि 
करण्यासाठी आणि आरआरबीच्या सीआरएआर आिण्यासाठी 
पुनर-्भांडवलासह उपाययोिना सचुववण्यासाठी भारतीय ररझव्हष 
बँक (आरबीआय) च ेराज्यपाल केसी चक्रवती यांच्या 
अध्यक्षतेखाली सप्टेंबर २०० A मध्ये एक सशमती नेमली गेली. 
२०१२ पयांत शाश्वत पद्धतीन ेकमीतकमी%%. सशमतीन ेआपला 
अहवाल मे २०१० मध्ये सादर केला 
सशमतीने आरआरबीला 31 माचष २०११ रोिी कमीतकमी%% 
आणि 2012१ माचष २०१२ पासून ककमान%% सीआरएआर 
ठेवण्याची शशफारस केली. २०१०-११ आणि २०११-१२ मध्ये R२ 
आरआरबीपैकी for० पैकी २,२००.०० कोटी रुपयांच्या 
पुनपूांिीकरिाची गरि दोन हप्त्यामंध्ये िाहीर केली िायची. 
उवषररत R२ आरआरबीला कोित्याही भांडवलाची आवश्यकता 
नसते आणि March१ माचष २०१२ पयांत कमीतकमी%% 
सीआरएआर राखण्यास सक्षम असतील आणि त्यानंतर त े
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स्वताःच सक्षम होतील. आरआरबी कमषचार् यांच्या प्रशशक्षि आणि 
क्षमता वाढीसाठी ₹ 100 कोटींचा तनधी उभारला िाईल. 
भारत सरकारन ेत्यांच्या सीआरआर सुधारण्यासाठी खालील 
पद्धतीने आरआरबीच्या पनुपूांिीकरिाला मान्यता ददली: 
२०१०-११-११ आणि २०११-१२ मध्ये खचष ववभागान ेकेलेल्या 
तरतुदीनुसार कें द्र सरकारचा वाटा म्हििेच 100 १,१०० कोटी 
िाहीर केल ेिातील. तर्थावप, राज्य सरकारच्या प्रमाणित रकमेवर 
आणि बँक प्रायोिकांच्या तनधीतून हा तनधी िाहीर करिे 
सक्तीच ेअसेल.  

नाबाडष आणि इतर नामांककत संस्र्थांमध्ये आरआरबी 
कमषचार् यांच्या प्रशशक्षि आणि क्षमता वाढीसाठी कें द्र सरकारतफे 
उभारण्यात येिा या 100 कोटी रुपयांच्या कॉपषससह क्षमता 
वाढीचा तनधी. या तनधीच्या कामकािाचा कें द्र सरकारकडून 
वेळोवेळी आढावा घेतला िाईल. नाबाडष कडून कृती आराखडा 
तयार केला िाईल आणि मंिुरीसाठी सरकारला पाठववला िाईल. 
कमकुवत आरआरबी, ववशेर्त: ईशान्य आणि पूवकेडील भागातील 
गरिा भागववण्यासाठी आकजस्मक तनधी म्हिून अततररक्त ₹ 

700 कोटींची स्र्थापना केली गेली 
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• ससं्र्थात्मक रचना 
 

 
आरआरबीची संघटनात्मक रचना शाखेत बदलली िात ेआणि ती 
शाखेत केलेल्या व्यवसायाच्या स्वरूपावर आणि आकारावर 
अवलंबून असते. आरआरबीच्या मखु्य कायाषलयात साधारिपिे 
तीन त ेनऊ ववभाग असतात. एका आरआरबीमधील अगधकायांचे 
शे्रिीकरि करण्याचा तनिषय खालीलप्रमािे आहे. 
 

1.संचालक मंडळ 
2.अध्यक्ष व व्यवस्र्थापकीय संचालक 
3.िनरल मॅनिेर 
4.सहाय्यक महाव्यवस्र्थापक 
5.प्रादेशशक व्यवस्र्थापक / मखु्य व्यवस्र्थापक 
6.वररष्ठ व्यवस्र्थापक 
7.व्यवस्र्थापक 
8.अगधकारी 
9.कायाषलयीन सहाय्यक 
10.ऑकफस अटेंडंट 
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• List of RRBs Functioning in the Country 

Sr. No. Name of Regional Rural Bank 

1 Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank 

2 Andhra Pragathi Grameena Bank 

3 Arunachal Pradesh Rural Bank 

4 Aryavart Bank 

5 Assam Gramin Vikash Bank 

6 Bangiya Gramin Vikash Bank 

7 Baroda Gujarat Gramin Bank 

8 Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank 
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9 Baroda UP Bank 

10 Chaitanya Godavari Grameena Bank 

11 Chhattisgarh Rajya Gramin Bank 

12 Dakshin Bihar Gramin Bank 

13 Ellaquai Dehati Bank 

14 Himachal Pradesh Gramin Bank 

15 J&K Grameen Bank 

16 Jharkhand Rajya Gramin Bank 

17 Karnataka Gramin Bank 

18 Karnataka Vikas Grameena Bank 
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19 Kerala Gramin Bank 

20 Madhya Pradesh Gramin Bank 

21 Madhyanchal Gramin Bank 

22 Maharashtra Gramin Bank 

23 Manipur Rural Bank 

24 Meghalaya Rural Bank 

25 Mizoram Rural Bank 

26 Nagaland Rural Bank 

27 Odisha Gramya Bank 

28 Paschim Banga Gramin Bank 
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29 Prathama UP Gramin Bank 

30 Puduvai Bharthiar Grama Bank 

31 Punjab Gramin Bank 

32 Rajasthan Marudhara Gramin Bank 

33 Saptagiri Grameena Bank 

34 Sarva Haryana Gramin Bank 

35 Saurashtra Gramin Bank 

36 Tamil Nadu Grama Bank 

37 Telangana Grameena Bank 

38 Tripura Gramin Bank 
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39 Utkal Grameen Bank 

40 Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank 

41 Uttar Bihar Gramin Bank 

42 Uttarakhand Gramin Bank 

43 Vidharbha Konkan Gramin Bank 
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३.मादहती ववश्लेर्ि- 

 

• प्रादेशशक ग्रामीि बँकाचंी कायेाः 
 
१. ग्रामीि भागातील दबुषल घटकानंा, ववशेर्त: लघु व सीमांत 
शेतकरी, शेतमिूर, कारागीर आणि कृर्ी, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग 

१.प्रादेशशक ग्रामीि बँकाचंी काये. 
२.प्रादेशशक ग्रामीि बँकाचंी प्रगती. 

३.प्रादेशशक ग्रामीि बँकाचं्या समस्यााः 
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आणि इतर उत्पादक कामांमध्ये गंुतलेल्या लघु उद्योिकांना किष 
आणि प्रगती देि.े 
 
२. सहकारी संस्र्था, ववपिन संस्र्था, कृर्ी प्रकक्रया संस्र्था, सहकारी 
शेती संस्र्था, प्रार्थशमक कृर्ी पत ससं्र्था ककंवा शेतकरी सेवा संस्र्था 
यासह सहकारी संस्र्थांना कृर्ी उद्देशाने किष आणि प्रगती प्रदान 
करिे. 
 
३.ग्रामीि िनतेच्या दारात, ववशेर्त: आत्तापयांत न बंद केललेे 
ग्रामीि भागात बँककंग सेवा देिे. 
 ठेवी स्वीकारून ग्रामीि बचतीची उभारिी करिे आणि ग्रामीि 
भागामध्ये उत्पादक कामासंाठी त्यांना चॅनेल करिे. 
 
४.शहरी पशैांच्या बािारातून ग्रामीि भागात पुनववषत्तद्वारे 
पतपुरवठा करण्यासाठी पूरक वादहनी तयार करिे. 
 

५. ग्रामीि भागात रोिगाराच्या सधंी तनमाषि करिे. 
 

६.ग्रामीि भागात पतपुरवठा करण्यासाठी लागिारा खचष कमी 
करिे 
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अशलकडच्या वर्ाांत आरआरबीला सोन्याच ेदागगने, नशॅनल 
सेजव्हंग्ि प्रमािपत्र, इंददरा ववकास पत्रे, लजययत व लजययत 
नसलेल्या दोन्ही गटांच्या सुरके्षच्या ववरोधात दटकाऊ ग्राहक वस्त ू
व किाषच्या खरेदीसाठी ववववध टप्प्यांपयांत वाढ करण्याची 
परवानगी देण्यात आली आहे. fresh० टक्के ताज्या किाषच्या 
ओव्हर कमाल मयाषदेच्या आत नॉन-टागेट गु्रप किाषत किष 
देण्याचे. 
 

त्यांना कोित्याही मयाषदेशशवाय १०० टक्के रोख माजिषन आणि 
२० लाख रुपयांपयांतच्या रोकड माजिषनवर २० टक्क्यांपयांत 
हमीभाव टक्क्यांहून अगधक िमानतीची सुरक्षा) घेण्यासही 
परवानगी देण्यात आली आहे. 
 

डडमांड ड्राफ्ट व चके खरेदीची मयाषदा प्रत्येक ग्राहक व प्रत्येक 
शाखेत अनकु्रमे २5,००० आणि १ लाख रुपये करण्यात आली 
आहे. आरआरबी त्यांच्या प्रायोिक बँकाचंे एिंट म्हिून प्रवाशांचे 
धनादेश देऊ शकतात आणि लॉकर सुववधा देखील देऊ शकतात. 
आरआरबी आपल ेउलाढाल यूटीआय सूचीबद्ध योिनांमध्ये, नफा 
कमावण्याच्या मुदतीची किष देिारी संस्र्था, राष्रीयीकृत बकँांच े
किष आणि इतर सावषितनक के्षत्रातील बाँर्डस, ब्ल ूगचप कंपन्यांच े
न बदललेल ेकिष आणि त्यांच्या प्रायोिक बकँांच्या पत 
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पोटषफोशलओमध्ये गंुतव ूशकतात. वर्ाषदरम्यान त्यांच्या ताज्या 
किाषच्या िास्तीत िास्त 15 टक्के 8 िानेवारी 1997 पासून 
प्रभावी आरआरबीला कॉपोरेट शेअसष, डडबेंचर आणि म्युच्यअुल 
फंडाच्या युतनटमध्ये गंुतविूक करण्याची परवानगी देण्यात 
आली. 
परंतु ही गंुतविूक आरआरबीच्या वाढीव ठेवींच्या 5 टक्क्यांपेक्षा 
िास्त असू शकत नाही. त्यांना दयु्यम बािारातून कॉपोरेट शेअसष 
आणि डडबेंचसष खरेदी करण्याची परवानगी देखील देण्यात आली 
आहे. त ेत्यांचे किष आणि ठेव दर तनजश्चत करण्यास देखील 
स्वतंत्र आहेत. 
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• प्रादेशशक ग्रामीि बँकाचंी उपलब्धी (ककंवा प्रगती): 
 
आरआरबीन ेग्रामीि िनतेच्या दारात बँककंग केली आहे. त्यानंी 
दगुषम आणि दगुषम अशा गावात शाखा सुरू केल्या आहेत ज्यांना 
बँककंग सुववधा नाही. २ ऑक्टोबर,  .5 रोिी उत्तर प्रदेशातील 
मुरादाबाद आणि गोरखपूर, रािस्र्थानमधील ियपूर, 

हररयािामधील शभवानी आणि पजश्चम बंगालमधील मालदा येर्थ े
पाच आरआरबी सुरू करून आरआरबीने गेल्या काही वर्ाांत 
अभूतपूवष वाढ केली आहे. June० िून, २०० on पयांत त्यांची 
संख्या १ 6, होती, ज्यात एकूि १45,२२ शाखा आहेत. 
२००२-०3 मध्ये १ 6 R आरआरबीची एकूि र्थकबाकी 86,, were6 
कोटी रुपये होती. २००२-०3 मध्ये त्यांची एकूि प्रत्यक्ष आणि 
अप्रत्यक्ष र्थकबाकी १.1, 44 .44 कोटी होती. माचष -2009 
अखेरच्या काळात पत-ठेव प्रमाि 43 टक्क्यांवरून वाढून माचष 
2003 मध्ये 45 टक्के झाला. गंुतविूक-ठेवीच ेप्रमाि 1998-99 
मधील 19.7 टक्क्यांवरून माचष 2003 मध्ये 25.9 टक्क्यांपयांत 
वाढले. 
शेतीसाठी आरआरबीद्वारे ववतररत केलेली किे आणि डव्हान्स 
46.3 टक्के असून बबगर शेती प्रगतीचा वाटा 53.7 टक्के होता. 
२०० -0 -०3 मध्ये १ 6 R आरआरबीपैकी नफा कमाविा 



32 
 

banks््या बँकांची संख्या १66 होती, तर २०००-०१मध्ये १ 6. 
पैकी १ 170० होत.े 
या काळात त्यांचा ऑपरेदटगं नफा 7.7 टक्क्यांनी आणि तनव्वळ 
नफ्यात -13.7 टक्क्यांनी घसरला. आरआरबीने त्यांच्या एनपीए 
(नॉन-परफॉशमांग एसेट) कमी करण्याच्या बाबतीत लक्षिीय 
सुधारिा दशषववली. २००२-०3 मध्ये एकूि मालमते्तत एनपीएचा 
वाटा १.8..8 टक्क्यांवरून घसरून १.1.१ टक्क्यांपयांत खाली 
आला आहे. 
२००२-०3 दरम्यान, नाबाडषन ेआरआरबीला हंगामी आणि हंगामी 
शेती कायाषसाठी अल्प मुदतीच्या पत मयाषदा म्हिून १,40०6 
कोटी रुपये मंिूर केले. याने आरआरबीला मध्यम मुदतीच्या 
किाषस रू. 3 कोटी. 
अशाप्रकारे, आरआरबी ग्रामीि बचत एकबत्रत करण्यात अत्यंत 
यशस्वी ठरल्या आहेत. किाषची प्रगती करताना ते लयय गट, 

िसे की लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी, भूशमहीन मिूर, 

ग्रामीि कारागीर, स्वयंरोिगार व्यक्ती इत्यादींवर लक्ष कें दद्रत 
करत आहेत. आयआरडी कायषक्रम राबववण्यात तेही महत्त्वपूिष 
भूशमका बिावत आहेत. मखु्यताः, त्यांनी स्र्थातनक लोकानंा नोकरी 
ददली आहे. िवळच्या जिल्हयांमधनू आरबीबीच्या कायषके्षत्रात 
शलवपक कमषचार् यांची भरती केली िाते, तर अगधकारी कमषचारी 
संबंगधत राज्यातील असतात. 
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• ACHIEVEMENTS- 

लहान आणि सीमांत शेतकरी, शतेमिूरांना पतपुरवठा सुववधा 

देण्यासाठी प्रादेशशक ग्रामीि बँका अजस्तत्वात आल्या. 

कृर्ी, व्यापार, वाणिज्य व इतर उत्पादक कामांसाठी कारागीर व 

िोटे उद्योिक. सुरुवातीला, येर्थ ेपाच आरआरबी सह प्रारंभ 

उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद आणि गोरखपूर, रािस्र्थानमधील 

ियपूर, हररयािामधील शभवानी आणि पजश्चम बंगालमधील 

माडडया २ ऑक्टोबर १ 5 on5 रोिी, 

आरआरबीन ेबर् याच वर्ाांत एक अभूतपूवष वाढ साधली. 31 माचष 

2017 पयांत ते 27 मधील 680 अगधसूगचत जिल्हयांचा समावशे 

असलेल्या संख्येमध्ये 56 आहेत 
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21,422 शाखांचे िाळे असलेले राज्य आणि पुद्चेरी कें द्र शाशसत 

प्रदेश. २०१६ आणि २०१७ दरम्यान आरआरबीचे कायषप्रदशषन 

तनदेशक 

२०१७ हे टेबल १ मध्ये सादर केल ेआहेत 
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• प्रादेशशक ग्रामीि बँकाचं्या समस्यााः 
 
 
ग्रामीि भागातील दबुषल घटकांना पतपुरवठा करण्यासाठी 
आरआरबीन ेमहत्त्वाची भूशमका बिावली असूनही त्यांना गंभीर 
समस्या भेडसावत आहेत ज्यामुळे समीक्षक त्यांच्या अजस्तत्वावर 
प्रश्नगचन्ह तनमाषि करतात. दंतवाला सशमती (१ 8 88), केळकर 
सशमती (१ 198 66) आणि खसुरो सशमती (१ 9 9)) यांनी 
आरआरबीच्या कामातील काही कमतरतांकड ेतनदेश केले आहेत 
ि ेखालीलप्रमाि ेआहेताः 
 
१. हाफझाडष शाखा ववस्तार: 
 
शाखांचे मोठे िाळे वेगवान वेगान ेउघडले गेल ेआहे ज्यामळेु 
व्यवसायात भरीव वाढ झाली नाही. त्यात नफ्यात हातभार न 
घालता ओव्हरहेड खचाषमध्ये भर पडली आहे. शशवाय, 

आरआरबीद्वारे जिल्हा / शाखांच्या व्याप्तीमध्ये राज्यांमध्ये मोठे 
बदल कायम आहेत. काही राज्यामंधील मागासवगीय अिूनही या 
बँकांनी उघड ेठेवले आहेत. 
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ब याच जिल्हयांत रोख रकमेची पूतषता करण्यासाठी व इतर 
कामकािाच्या अडचिी दरू करण्यासाठी आरआरबीची तालुका / 
ब्लॉक मखु्यालयात दवुा शाखा नसतात. िेर्थ ेशाखा आवश्यक 
आहेत अशा काही दठकािी शाखांच्या घरांना योग्य तनवास 
शमळिे कठीि आहे. 
 
२. सदोर् भरती धोरिाः 
 
ग्रामीिदृष्ट्या आरआरबीनंी स्र्थातनक पातळीवर कमषचारी भरती 
करिे अपेक्षक्षत आहे. आरआरबीमधील भरती बँककंग सेवा भती 
मंडळांमध्ये वगष केल्याने, आरआरबीच्या कायषके्षत्रातील बाहेरील 
उमेदवारांनाही आरआरबीमध्ये भरतीसाठी पात्र केले िात.े हे 
आरआरबीच्या संकल्पनेच्या ववरोधात आहे िेर्थ ेआरआरबीच्या 
यशस्वी कायाषसाठी कमषचार् यांची स्र्थातनक भावना आणि ओळख 
’आवश्यक आहे. 
 
 
 
R. कठोर तनयम: 
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आरआरबीमध्ये लाभार्थयाांच्या तनवडीसाठी ठरवलेल ेतनकर् कठोर 
व अणखल भारतीय उत्पन्न पातळीवर आधाररत आहेत. 
हररयािामध्ये उपलब्ध दाररद्र्य रेर्ा ही आंध्र प्रदेशात शमळिारी 
दाररद्र्य रेखा नाही. आंध्र प्रदेशात अणखल भारतीय सरासरीपेक्षा 
गाव, ततर्थले लोक, त्यांच ेव्यवसाय आणि त्यांची आगर्थषक जस्र्थती 
वेगवेगळी आहे. परंत ुसवष राज्यांना समान तनयम लागू 
करण्यासाठी आरआरबीमधून पत असिा many््या बर् याच 
लोकानंा सोडल ेिाईल. 
कमकुवत भांडवल बेस: 
प्रत्येक आरआरबीचा भांडवल आधार कमकुवत आहे. सुरुवातीला 
िारी केलेली भांडवल lakh० लाख रुपये होती िी तनवडलेल्या 
आरआरबीच्या बाबतीत वाढवून raised75 लाख रुपये आणि १ 
कोटी केली आहे. परंत ुराज्य सरकारे त्यांचा वाटा देण्यात 
अपयशी ठरल्या. ग्रामीि भागात मोठ्या प्रमािावर पत असिारी 
िबाबदारी पाहता ही मयाषदा खालच्या बािूला आहे. बर् याच 
आरआरबीच्या कामातून असे ददसनू येते की सतत होिा 
losses््या नुकसानीमळेु त्यांनी त्यांचा भांडवल पाया नष्ट केला. 
ठेवी िमा करण्यातील अडर्थळे: 



39 
 

आरआरबी केवळ ग्रामीि लोकसंख्येच्या दबुषल घटकांना 
पतपुरवठा करतात म्हिून त्यांना पुरेशी ठेवी िमवता आललेी 
नाहीत. मुख्य लाभार्थी असललेे दबुषल घटक गरीब आहेत आणि 
आरआरबीमध्ये िमा करण्याइतके बचत करीत नाहीत. मध्यम 
वगष आणि ग्रामीि वगाषला त्यांची बचत आरआरबीमध्ये ठेवण्यात 
रस नाही. ते ज्यांना त्यांच्याकडून पत सुववधा आहेत अशा 
व्यावसातयक बँकांमध्ये िमा करतात. 
 
6. नफा नफा कमी करिे:- 
आरआरबी व्यवहायष तत्त्वावर कायष करू शकल्या नाहीत. त्यांच्या 
नफा कमी होण्यास कारिीभूत ठरिारे मुख्य घटक म्हििे 
केवळ कमकुवत घटकांना कमी किष देिे, कमी व्यािदर आणि 
लहान किष हाताळण्यात गंुतलेला उच्च कायष खचष. १ 1999 

1999 1999-२००० दरम्यान loss 33 तोटा झाला होता ज्याच े
१०० कोटी रुपयाचंे नकुसान झाल.े 
 
 
7. गरीब वसलुी: 
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र्थकीत किाषची वसुली खूपच गरीब झाली आहे. खसुरो 
सशमतीच्या अंदािानसुार िून 1986 पयांत आरआरबीची वसुली 
49 टक्क्यानंी झाली. १ 1999 1999. दरम्यान, वसुलीची पातळी 
per० टक्क्यांच्या खाली होती. मखु्य घटक म्हििे हेतुपुरस्सर 
चूक, किाषचा गैरवापर, पाठपुरावाचा अभाव, किषदारांची चुकीची 
ओळख, बेनामी किाषची मुदतवाढ, कमषचारी आंदोलन ेइ. 
 
8. सदोर् पत उपयोिन: 
बर् याच जिल्हयामंध्ये पत उपयोिन योग्य रादहलेल ेनाही. किष 
घेण्याची कामे प्रामुख्यान ेपीक किे आणि राज्य सरकार पुरस्कृत 
योिना यांच्यापुरतेच मयाषददत असतात. किष देण्याच्या ददशेने 
योिनाबद्ध दृजष्टकोनामध्ये बर् याच प्रकरिामंध्ये कमतरता 
असते. 
शेती, कॉटेि आणि ग्रामीि उद्योग, ग्रामीि कारागीर / कारागीर 
आणि इतर स्वयंरोिगार कायषक्रमानंा िोडलेल्या उपक्रमांना 
आरआरबीच्या किाषच्या किाषमध्ये योग्य महत्त्व ददलेल ेनाही. 
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9. उच्च किष व्यवहाराची ककंमत: 
आरआरबी आणि कमशशषयल बँकामंधील वेतनमानात समानता 
असल्याने, आरआरबीमध्ये किाषच्या व्यवहाराची ककंमत 
व्यावसातयक बँकांच्या ग्रामीि शाखांपेक्षा अनके पटीने िास्त 
आहे. 
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आरआरबीच ेकाम सुधारण्यासाठी सूचना:  

आरआरबीच ेकाम सधुारण्यासाठी दंतवाला सशमती (1978), 

केळकर सशमती (1986) आणि खसुरो सशमती (1989) यांनी 

बरीच सूचना केल्या. यापैकी काही खाली मोिली आहेत: 

१. आरआरबीची व्यवहायषता सुधारण्यासाठी, खुसरो सशमतीन े

शशफारस केली की आरआरबीच ेव्यावसातयक बँकांमध्ये 

ववशलनीकरि केल ेिावे. ववलीनीकरि बहुतांश आरआरबीच्या 
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संचतयत नुकसानाचे, ददवाळखोरीच ेआणि अंगभूत नसलेल्या 

व्यवहायषतेचे तनराकरि करेल. 
 
परंतु प्रायोिक बँकांमध्ये ववलीनीकरि झाल्यानतंर आरआरबी 
व्यवहायष होतील, अस ेमानि ेचुकीचे आहे कारि व्यावसातयक 
बँकांच्या बर् याच शाखाचंे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामळेु 
केळकर सशमतीन ेददलेल्या सूचना अंमलात आिल्या पादहिेत. हे 
अनावश्यक आरआरबीचे ववभािन आणि लहान आरआरबीच े
एकबत्रकरि आहेत. 

 
२. आरआरबीची भांडवल रचना मिबूत करण्यासाठी केळकर 
सशमतीने आरआरबीची िारी केललेी भांडवल २ Rs लाख 
रुपयांवरून १० लाखांपयांत वाढववण्याची आणि अगधकृत भांडवल 
१ कोटी रुपयांवरून पाच कोटी रुपये करण्याची शशफारस केली. 
आरआरबी स्र्थावपत करण्याचा मुख्य हेतू शहरी पशैांच्या 
बािारपेठेतनू ग्रामीि कें द्रांकड ेतनधी हस्तांतररत करिे हा आहे, 
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म्हिून राज्य सरकारांनी ग्रामीि भागात कायषरत असलेल्या 
पंचायत आणि इतर अधष-सरकारी संस्र्थांना त्यांच्या के्षत्रातील 
आरआरबी शाखांमध्ये तनधी ठेवण्यासाठी परवानगी द्यावी. 
ऑपरेशन्स 

 
राज्य सरकारांनी एकतर कृर्ी पत संस्र्था पुन्हा आयोजित 
करावीत ककंवा नवीन शेतकरी सेवा संस्र्था स्र्थापन कराव्यात 
ज्यामाफष त आरआरबी मोठ्या प्रमािात उत्पादन पत उपलब्ध 
करुन देऊ शकतात आणि त्याद्वारे सेवेची ककंमत कमी होईल.
 प्रायोिक बकँांनी त्यांच्या आरआरबीला त्याचंा तनधी 
व्यवस्र्थावपत करण्यास, किष योिनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी, पत 
पतचा योग्य वापर करण्यासाठी आणि आरआरबीच्या अंतगषत 
ऑडडटसाठी कमषचारी उपलब्ध करुन देण्यात अगधक सकक्रय 
भूशमका बिावायला हवी. 
 प्रायोिक बँकांनी आरआरबीला पनुववषत्त देताना कमी व्याि दर 
आकारला पादहिे आणि आरआरबीच्या अल्प-मुदतीच्या आणि 
योिना नसलेल्या किाषत स्वत: ला कमी गंुतवावे. 
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 प्रायोिक बँकांनी आरआरबीच्या ठेवी दीघष तीच्या सरकारी 
शसक्युररटीिमध्ये गंुतववल्या पादहिेत ज्याला चालू खाती 
बबनव्याि पगारात ठेवली िातात. 
 
नफ्याच ेप्रमाि वाढववण्यासाठी आरआरबीने लयय नसलेल्या 
गटांकडे पत सुववधा उपलब्ध करुन द्याव्यात ि ेत्यांच्या एकूि 
र्थकबाकीच्या २ टक्के मयाषदा असतील. राज्य सरकारने 
आरआरबीला र्थकबाकी वसूल करण्यासाठी योग्य हवामान तयार 
करुन व िािीवपूवषक चूक करिा against््यांवर कारवाई 
करण्यात मदत करावी. 
आरआरबीकड ेपयाषप्त प्रशशक्षक्षत कमषचारी असललेी स्वत: ची 
ररकव्हरी शसस्टम असावी आणि सरकारी अगधकारी, स्र्थातनक नेते 
आणि शाखा कमषचारी यांचा समावेश असलेल्या पुनप्राषप्ती 
शशबबरांचे आयोिन कराव.े 
 
१०. व्यावसातयक बकँांच्या ग्रामीि शाखांचा व्यवसाय 
आरआरबीला द्यावा. 
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११. सवष आरआरबी कमषचार् यांच्या पगाराची एकसमान स्केल 
असावी. 
 
१२. आरआरबीने बँककंग शशक्षि आणि िागरूकता आत्मसात 
करून ग्रामीि लोकांमध्ये बँककंग सवयी आणि प्रर्था ववकशसत 
करण्यासाठी योग्य रिनीती आखली पादहिे. 
 
१३.. आरआरबीन ेत्याचंे कायष के्षत्र ववस्ततृ केल ेपादहि.े मखु्यत्वे 
किष देण्यावर लक्ष कें दद्रत करण्याऐविी त्यांनी ग्रामीि सल्लागार 
सेवा, टप्प्याटप्प्यान ेपतपुरवठा कायषक्रम उपलब्ध करून द्यावेत, 

रोिगारासाठी अगधक चांगल ेमागष तयार कराव ेआणि शतेकरी 
सेवा संस्र्थांच ेकाम हाती घ्याव.े 
 
१४.. आरआरबी हे एक के्षत्र ववशशष्ट आणि लजययत बकँ आहे, 

ग्राहकांना त्याच्या सुववधांचा पुरेपूर वापर करण्यास सक्षम 
करण्यासाठी त्याच्या कामाच्या तासांमध्ये योग्य बदल केले 
पादहिेत. अशा वेळी ज्या गावात ग्राहक शेतात व्यस्त असतात 
अशा गावात सकाळी १० ते सायकंाळी between या वेळेत 
नेहमीचे कायाषलयीन वळे असिे ववसंगत आहे. म्हिूनच 
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आरआरबीच ेकामाच ेतास के्षत्राच्या गरिेनुसार तनजश्चत केल े
पादहिेत. 
 
१.. अनुसूगचत िाती / िमातीची लोकसंख्या असलेल्या भागात 
नवीन आरआरबी उघडल्या पादहिते. 
 
१.. आरआरबी मधील सपंूिष भरती प्रकक्रया सुरळीत करावी. 
स्र्थातनक लोकांना प्राधान्य ददल ेपादहिे आणि ग्रामीि 
िीवनातील समस्या िे आरआरबीला ववगचत्र आहेत त्याबद्दल 
प्रशशक्षि ददले िाव.े   
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 १. संराश       २.शशफारशी 
३.संदभषसूची     ४.तनष्कर्ष 
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• संराश  

1999 मध्ये फक्त 2 आरआरबी नफा कमावत असल्याच ेलक्षात 

ठेवून, भारत सरकार आरबीआयने प्रायोजित बँकामंध्ये 

ववलीनीकरि ककंवा ग्रामीि सहाय्यक संस्र्था बनववण्यासह अनेक 

पयाषयांवर ववचार केला आहे.  

नरशसहंन सशमतीन ेसुचववलेल्या प्रायोिक बकँांच ेककंवा प्रस्ताववत 

नॅशनल रूरल बँकेचे त्यांच ेएकबत्रकरि. आरआरबी व्यवहायष 

नसल्यामळेु त्यांना आगर्थषक पाठबळ देण्याची सरकारची आवड 

कमी झाली. 

1992-1993 मध्ये आरआरबीसाठी अर्थषसकंजल्पत मदत 1 कोटी 

रुपये होती िी १ 1994-95 मध्ये घटून कोटी झाली. 1994 च्या 

अर्थषसंकल्पात त्यांच्यासाठी कोितीही तरतूद नव्हती, परंत ु
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पुनरुज्िीवन आणि पुनरषचनेसाठी select० तनवडक आरआरबी 

घेण्यात येिार असल्याचे अर्थषमंत्रयांनी िाहीर केले होते. 

त्या अनुर्ंगान ेशासनान ेआरआरबीच्या पुनरषचनेसाठी भंडारी 

सशमती नेमली व त्यानंतर अहवाल सादर केला.  

त्यांच्या शशफारशींच्या आधारे, आरआरबीच्या व्यवस्र्थापकीय, 

कायषकारी आणि संघटनात्मक पुनरषचनांवर कारवाई केली गेली 

आहे ज्यात त्यांची ताळेबंद साफ करिे आणि नवीन भांडवल 

भांडवल करण्यासह आहे. पदहल्या टप्प्यात आरआरबी तनवडक 

पुनरषचनेसाठी घेण्यात आल्या. 

        या आरआरबीन ेनाबाडषच्या सल्लामसलत करून त्यांच्या 

ववकास कृती योिना आखल्या आणि प्रायोिक बकँ आणि 

प्रायोिक बकँ यांच्यात मौिा दाखल करण्यात आल्या.1991-92 

दरम्यान भारत सरकारन े50 टक्के वाटा म्हिून 180 कोटी 
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रुपयांचे योगदान ददले.1995 1995-96  दरम्यान तनवडक 

आरआरबीच्या भांडवलाच्या पुनरषचनेसाठी सरकारने 2352.5.7 

कोटी रुपये पुढे ददले.  

      1996 1996-97 चा अर्थषसकंल्प दसु ,््या टप्प्यात याच 

हेतूसाठी पुढील तरतूद करण्यात आला. 

िून 1994-95मध्ये ररझव्हष बँकेन े1998-99दरम्यान 

आरआरबीच्या व्यवस्र्थापकीय आणि आगर्थषक पनुरषचनेसंबंगधत 

मुख्य धोरिात्मक मुद्द्यांची तपासिी करण्यासाठी आणि 

त्यांच्या चालू असलेल्या प्रगतीवर निर ठेवण्यासाठी डॉ. 

गर्थगंलयाच्या अंतगषत एक तज्ञ गट स्र्थापन केला. के. बस ूयांच्या 

अध्यक्षतेखाली आिखी एक सशमती नाबाडषन ेनव्याने ठरववलेल्या 

मानदंडांकडे लक्ष देण्यासाठी आणि आरआरबी सुधारण्यासाठी 
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केली. दसुर् या टप्प्यात व्यापक पनुरषचनेसाठी   आरआरबी 

तनवडण्याची शशफारस केली आहे. 

पुनरषचनेच्या प्रकक्रयेस दटकाऊपिा देण्यासाठी, आरआरबीला 1995-

96 पासून उत्पन्न मान्यता, मालमत्ता वगीकरि आणि 

एक्सपोिरच ेतनयम आणि 1996-97 नंतरच्या तरतुदींच ेपालन 

करण्याचा ररझव्हष बँकेने सल्ला ददला आहे. या पुनरषचनेच्या 

उपाययोिनांच्या पररिामी २००२ मध्ये नफा कमाविार् या 

आरआरबीची संख्या 166 होती. 
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• तनष्कर्ष- 

१.ग्रामीि ववकासाच्या उद्देशाने आणि ग्रामीि िनतेच्या गरिा 

भागवण्यासाठी, आरआरबी अजस्तत्त्वात आला 

२.नरशसहंन सशमतीची शशफारस. प्रादेशशक ग्रामीि बकँा ग्रामीि 

बचत एकबत्रत करण्यात अत्यतं यशस्वी ठरल्या आहेत. 

३.आरआरबी िोट्या व सीमांततक शेतकरी, कारागीर, 

स्वयंरोिगाररत व्यक्तींना किष उपलब्ध करुन देत आहेत. 

४.आरआरबी स्र्थातनक लोक भरती करतात ि ेतयार करतात 

५.ग्रामीि लोकांच्या दारात रोिगार.  

६.56 आरआरबी पैकी 49 आरआरबीएस नफा कमावतात. 

७.आरआरबीि युतनयनचे कामकाि सुधारिे. 
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