
चेतना सायकल रॅली : आर्थिक साक्षरता व र्वत्तीय समावेशानासाठी  महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचा अर्िनव उपक्रम 

हर घर र्तरंगा : हर घर बँक खाता  

महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचा तेरावा वर्ाापन दिन व स्वातंत्र्याचा अमतृ महोत्सव यांचे औदचत्य सार्त महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने औरंगाबाि ते 

उमरगा असे ६०४ दकमी चेतना सायकल रॅलीचे आयोजन दि.२० जलैु ते ३१ जलैु २०२२ या िरम्यान केले होते . या सायकल रॅलीत 

बँकेचे अध्यक्ष दमदलंि घारड स्वत: सायकदलंग करीत सामील झाले होते तर इतर १४ अदर्कारी िखेील या रॅलीत सामील झाले होते .  

या सायकल रॅलीची सरुवात दि २० जलैु रोजी सकाळी ६.३० व  औरंगाबाि च े दजल्हादर्कारी श्री सनुील चव्हाण , नाबाडा च े

सरव्यवस्थापक श्री एम जे श्रीदनवासलु यांनी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेच ेमखु्य कायाालय येथनू झेंडा िाखवनू केली .  

औरंगाबाि , जालना , बीड , परभणी , नांिडे , लातूर असा प्रवास करीत दह रॅली मागास व बदँकग चा प्रार्ान्यक्रम असलेल्या 

उस्मानाबाि दजल्यातील उमरगा येथे पयात आयोदजत केलेली होती . या रॅलीचा मखु्य उद्दशे म्हणजे बँकेचे कायाक्षेत्र असलेला मगास व 

अदवकदसत असलेल्या व समजला जाणाऱ्या मराठवाडा दवभागातील बँदकंग गरजा ओळखण ेव त्यासाठी आदथाक साक्षरता व दवतीय 

समावेशन कॅम्प घते दडदजटल बँदकंग सह आदथाक सामावेशानाचा या भागात प्रचार व प्रसार करण ेहा होता . त्यासाठी या रॅलीन े

आपल्या ६०४ दकमी सायकल प्रवासात एकूण १०३ आदथाक साक्षरता मेळावे ३० शाखाना  भेटी िते घतेले .  

 

गती कमी दुष्ट्यामानता अर्िक : बँकेच े अध्यक्ष दमदलंि घारड यांच्या शब्िात सांगायच े तर मराठवाड्यातील बँदकंग गरजा व 

उपलब्र्ी जाणनू घणे्यासाठी कमी गतीने जात जास्तीत जास्त ग्रामस्थ , शेतकरी , ग्राहक याच्या भटेी घणे ेव त्याच्याशी बँदकंग संवाि 

सार्ने गरजेचे होते . गतीने गेले तर आपली दृश्यमानता कमी असते , खपू गोष्टी सटूुन जातात , जेवढी गती कमी तेव्हढ ेदव्हजन जास्त 

व्यापक होते त्यातनूच या बारा दिवसात  समुारे िीड लाख ग्राहकाशी या रॅलीमळेु संवाि सार्ता आला आह े.  

 

िव्य स्वागत : बकेँच्या अध्यक्षासह बँक अदर्कारी व बँकेचे उच्च पिस्थ अदर्कारी स्वत: सायकली चालवत यते आहते या 

अदभनव उपक्रमाचा पररणाम असा झाला दक गावागावातनू ग्रामस्थ , लोकप्रदतदनर्ी , बचत गट मदहला , शाळेतील दवद्याथी व 

दशक्षक यांनी स्वयंपतूीने रॅलीचे  जागोजागी भव्य स्वागत केले .  हारतुरे , फेटे , शाली, यासह  ढोल ताशे  , लेझीम पथक , पषु्ट्प वषृ्टी 

करीत या रॅलीचे स्वागत केले . जागोजागी दडदजटल बॅनर लावनू िखेील या चतेना सायकल रॅली चे स्वागत केले गलेे . बचत गटातील 

मदहला भदगनींनी ओवाळून या रॅलीतील बँक अदर्कारीचे स्वागत केले . बँक व त्याच्या ग्राहकात एक दवश्वास असावा लागतो , 

बँकेचे ब्रीि वाक्य “ साथ दवश्वासाचे वाट दवकासाची” ह ेया दनदमत्ताने सत्यात उतरलेले जाणवत होते .  

 

र्वत्तीय सामावेशन व आर्थिक साक्षरता मेळावे : गावागावातून १०३ दवत्तीय सामावेशन व आदथाक साक्षरता मेळाव ेया सायकल 

रॅली िरम्यान घणे्यात आले .  या मळेाव्यातनू बचत , समजनू उमजनू कजा , सावकार मकु्ती , जन र्न खाते , प्रर्ान मतं्री सरुक्षा व जीवन 

दवमा योजना , अटल पेन्शन योजना , वेळेवर कजा परतफेड , दडदजटल व पपेर लेस बँदकग , ग्रामीण बकेँच्या कजा योजना ज्यात दपक 

कजा , गहृ कजा , छोटे व लघ ुउद्योगासाठीचे कजा योजना , व्यदक्तगत कजा योजना याबाबत मादहती दिली गेली . या मेळाव्यात नकु्कड 

नादटका सािर करीत हा संिशे सहज व सोप्या भाषेत दिला गलेा . ग्राहक दशक्षण व प्रदशक्षण याच ेएक सुंिर उिाहरण या दनदमत्ताने पढु े

आले आह े. या मेळाव्यात समुारे एक लाख लोक प्रत्यक्ष सहभागी झाले होते . 

प्रत्येक मेळाव्याच्या सामारोपापवूी लोकांना त्याच्या अडी अडचणी व दवचार मांडण्याची संर्ी दिली गेली त्यातून लोकाच्या 

अडचणीना प्रत्यक्ष बँकेच्या अध्यक्षांनी उत्तरे दिली तर दजथे दजथे शक्य झाले दतथे दतथे लेगचे त्या समस्या सोडदवण्यात आल्या .  या 

मळेु बँदकग व आदथाक साक्षरतेचा नवा अध्याय व पायंडा महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेन ेदनमााण केलेला आह े.  



 

महाग्रमीण बळीराजा तारणहार योजना : बकेँने एन पी ए झालेल्या शेतकरी बांर्वाना व्याजात सवलत ि ेन पनु्हा दपक कजा 

उपलब्र् करून िणेारी अदभनव योजना म्हणजचे महाग्रमीण बळीराजा तारणहार योजना दि १ जानेवारी २०२२ पासनू सरुु केली होती , 

या योजनचेी मिुत ३० जनूला संपली होती पण या दनदमत्तान ेया योजनेला पात्र परन्तु अजनूही वंदचत असलेल्या कजा थकलेल्या व 

सावकारी कजााच्या िरातील शेतकरी बांर्वासाठी दह मिुत ३० सप्टेबर २०२२ पयात वाढवली आह ेव त्याचा लाभ घणे्याचे आवाहन 

या वेळी गावागावातून केले गलेे . सावकारी कजा मकु्तीचा जण ूनाराच या चेतना सायकल रॅलीने दिला आह े.  

या योजनते लाभ घतेलेल्या शेतकरी बांर्वाच ेस्वागत हार घालून प्रत्यक्ष बँकेच्या अध्यक्षांनी केले . तसेच त्यांना फळ झाडांची रोप े

बँकेच्या माध्यमातून भेट िणे्यात आली . अशा समुारे १०००० आंबा , परेू , सीताफळ , डादळंब , दचचं , आवळा या झाडाच्या 

रोपाचे वाटप या सायकल रॅलीने केले आह े. यातून बँक व ग्राहकाचे नाते ह ेएखाद्या फळ झाडा सारखे दवकदसत होणारे असते त्याचे 

संवर्ान केल्यावर दवकासाची फळे दमळतात हाच संिशे दिला गलेा .  

 

र्कसान के्रडीट काडि : र्पक कजि वाटप : महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेन ेया वषी अदर्क गतीन ेखरीप हगंामात दपक कजा वाटप केले आह.े 

समुारे २२५००० शेतकरी बांर्वाना रु १९०० कोटीच ेकजा वाटप आता पयतं झालेले आह े . असे गतीने कजा वाटप करणारी बँक 

म्हणनू महाराष्ट्रात ग्रामीण बँक आघडीवर रादहलेली आह े . तरीही आजनूही काही शेतकरी थकीत असनू त्याच्या दपक कजााच े

नतूनीकरण करण ेव शभंर टक्के शतेकरी बांर्वाना यंिाच्या खरीप हगंामात दपक कजा उपलब्र् करून िणे ेह ेएक या सायकल रॅलीच े

उदद्दष््टय होते . त्या नसुार समुारे २५ हजार शतेकरी बांर्वाना ३० कोटी रुपयाच ेदपक  कजा या सायकल रॅली िरम्यान दवतरीत केले 

गेले. दपक कजा दनयदमत असण्याने महाराष्ट्र शासन व भारत सरकारच्या व्याज सवलत योजना व सानगु्रह प्रोत्साहनपर  अनिुान या 

बाबत मादहती या सायकल रॅलीतील कायाक्रमातून दिली गलेी .  

 

बचत गट मर्हलांचा उत्फूति प्रर्तसाद : या चतेना सायकल रॅलीचे महत्वपणूा वैदशष््टय म्हणजे शेकडो  बचत गटातील हजारो 

मदहलाच उत्फूता सहभाग ह ेहोय . जागो जागी मेळाव्यात मोठ्या संख्येने बचत गटातील मदहला सहभागी झाल्या होत्या . हा सहभाग 

फक्त शोभा वाढदवणारा नव्हता तर आम्हालाही आदथाक दवकासात भागीिारी करायची आह े व आपला  , आपल्या कुटंुबाचा व 

गावाचा आदथाक  दवकास करायचा आह े ह ेसांगणारी होती ह ेखपूच आशािायी असे दचत्र आह े.  या रली मध्ये जागो जागी मदहला 

बचत गट व अपंग बचत गटांना कजा मंजरुी पत्राच ेदवतरण करण्यात आले . या रॅलीच्या िरम्यान समुारे एक हजार बचत गटांना रु १५  

कोटी कजा मंजरुी दिली गलेी .   

बचत गटातील मदहला साठी बचत गट व्यवस्थापन , आदथाक दशस्त ,  बचत गटाच्या दहशोबाच े महत्व , बचत गटाची पचंसतू्री पथ 

नाट्य स्वरुपात सािर करण्यात आली .  बचत गटातील मदहलांनी जागोजागी त्यांनी उत्पादित  केलेल्या वस्तूंचे प्रिशान व स्टोल 

लावले होते . मदहला उत्साहाने प्रश्न दवचारीत होत्या , बँकेच्या वररष्ठ अदर्काऱ्याशी संवाि सार्त होत्या , कायाक्रमाच े दव्हडीओ 

दचत्रीकरण मोबाईल मध्ये करीत होत्या , स्टेजवर ये न बँकेच्या अध्यक्षांसोबत  फोटो घते होत्या , मोबाईल नंबर दवचारीत होत्या ह े

मराठवाड्यातील मदहला उद्योजकता , स्वावलंबन व आत्म दनभारतेच ेप्रदतक आह े.  

 

शाळातून आनंददायी र्शक्षण व आर्थिक र्डर्जटल बँर्कंग मेळावे : बँकेच े संभाव्य ग्राहक व घरी जा न आपल्या पालकांना 

मादहती िणेारी शाळकरी मलेु यांच्याशी िखेील या चतेना सायकल रॅलीत संवाि सार्ला गलेा . या बारा दिवसात समुारे िहा हजार 

शाळकरी मलुांना या सायकल रॅलीने ए टी एम वापर , पास वडा जपवणकू याची पथ नाट्यातून मादहती दिली तर  पयाावरण व गोबल 



वादमगं बाबत जाणीव जागतृी  शाळा शाळातून वकृ्षारोपण करीत करून दिली . सायकल चालवण ेव आरोग्य तसेच पयाावरण संवर्ान 

करण ेयाचे महत्व िखेील यावेळी या नव्या दपढीला दिले गलेे .  

सामार्जक दार्यत्व उपक्रम : या चेतना सायकल रॅलीन ेगाव व शाळाच्या गरजे नसुार काही रक्कम सामदजक िादयत्व म्हणनू काही 

शाळा व काही ग्राम पचंायती यांना िणेगी दिला . गावात बेंच टाकण े, गाव स्वच्छता अदभयान इ साठी तर शाळात गरज ूदवध्यार्थयांना 

शालेय सादहत्य दवतरण यासाठी काही रक्कम िणेगी दिली गेली . सामादजक िादयत्व उपक्रम कसा राबवावा याचा एक नवा र्डा या 

चेतना सायकल रलीन ेघालून दिला आह े.  

 

मुक्कमी कमिचारी व अर्िकारी यांच्या बैठकाचे आयोजन : दिवस भर दकमान ५० दकमी सायकल चालवनू थकलेले असले तरी 

ह ेसायकल पटू अदर्कारी व त्याच ेनेतुत्व करणारे बँकेच ेअध्यक्ष मकु्कामाच्या दठकाणी बँक अदर्कारी व कमाचारी याच्या बैठका 

घ ेन दिवसभरातील अनभुव व त्या त्या भागातील ग्राहकांनी मांडलेल्या समस्या यावर सचूना िते व बँकेची सदुवर्ा अदर्क ग्राहक 

कें दित कशी करायच ेयावर संवाि सार्ला जात होता . या बारा दिवसात शभंर शाखाच्या समुारे पाचशचे्या वर कमाचारी व अदर्कारी 

यांना या उपक्रमातून अदर्क ग्राहक केन्िी व संवेिनशील बनदवले गेले .  

 

अर्िकारी सायकल पटू बनले : या सायकल रॅली मध्ये सहभागी झालेले अदर्कारी वय वषा ६० ते ३० या िरम्यानचे होते , त्यांना 

सायकल चालदवण्याचा कोणताही अनभुव नव्हता दकव्हा ते व्यवसादयक व छंदिष्ट सायकल पटू नव्हते परंतु ग्रामीण भागातील बँदकग 

सदुवर्ा चा प्रचार व प्रसार करण े, आदथाक साक्षरता व दवत्तीय सामावेशन करण ेया ध्येय वेडातून या सवांनी एक उत्कृष्ट  टीम तयार 

करीत ह े६०४ दकमी आंतर उन्ह , उलटा वारा , चढ उतार , डोंगर व घाट , खराब रस्ते व पावसामळेु दचखलाचे साम्राज्य असलेले 

कच्चे रस्ते याची तमा न बाळगता हा सायकल प्रवास केला आह े. यामळेु या मराठवाड्यातील बँदकंग ला एक वेगळाच आयम प्राप्त 

झाला आह े. बँक ग्राहक व कमाचारी यांचे नाते दृढ होण्यासाठी दह सायकल रॅली एक मैलाचा िगड ठरली आह े. िररोज सकाळी 

६.३०  ते रात्री १०.३० असे काम या बँक अदर्कारी यांनी या कालावर्ीत केले आह े.  

 

प्रर्सद्धी व माध्यमाचे सहकायि : या चतेना सायकल  रॅलीला वतृ्त पत्र , न्यजू चानल , य ु ट्यबु न्यजू , सोशल दमदडया यावर खपू 

प्रदसद्धी दमळाली आह े. गगुल वर महाराष्ट्र ग्रामीण बँक चेतना सायकल रॅली असा सचा केला तर हजारो फोटो , बातम्या , न्यजू लगचे 

सापडतात .बँदकंग , सोशल बँदकंग , ग्रामीण बँदकंग , आदथाक साक्षरता , दवत्तीय समावेशाचा हा अदभनव व नादवन्यपणूा उपक्रम खऱ्या 

अथााने ग्राहक , बचत गट सभासि मदहला यांना भावला आह ेहचे यातून दिसनू येते .  

 

उमरगा येथील समारोप कायिक्रम : या चेतना सायकल रॅलीचा समारोप जाणीवपवूाक उमरगा येथे आयोदजत केला होता . बँदकग 

दृष्टीन े मागासलेल्या व या भागात जाणीवपवूाक बँदकंग सेवा उपलब्र् करून द्याव्यात या भारत सरकारच्या सचूना असल्यान े

उस्मानाबाि या एस्प्रेरेशनल दजल्यातील उमरगा या दठकाणी हा समारोप कायाक्रम आयोदजत केला होता या प्रसंगी िोन हजाराहनन 

जास्त ग्रामीण शेतकरी , बचत गट मदहला , बँक कमाचारी अदर्कारी सामील झाले होते . इतर उपक्रमासोबत या दठकाणी ५०० राष्ट्र 

ध्वज दतरंगा झेंडा जो बचत गटातील मदहलांनी बनदवला आह ेतो ग्राहकांना वाटप करण्यात आला व हा दतरंगा हाती घ ेन सामदुहक 

राष्ट्र गीताने या सायकल रॅलीचा शानिार समारोप करण्यात आला . हर घर दतरंगा हा नारा व त्या सोबतच हर घर बँक खाता हा नारा 

महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने या दनदमत्ताने दिला आह े. राष्ट्र प्रेम आणी  आदथाक दवकास व आदथाक उन्नती ह ेएकाच नाण्याच्या िोन बाज ू

आहते . या िोन्ही ज्या िशेाकडे आहते तो िशे नक्कीच महासत्ता होईल असा एक व्यापक संिशे या चतेना सायकल रॅलीच्या 

माध्यमातून ठळकपण ेसमोर येतो आह े.  



कवी िषु्ट्यन्तकुमार यांच्या प्रदसद्ध कदवतेच्या ओळी या दनदमत्ताने आठवतात “ दसफा  हगंामा खडा करणा मरेा मकसि नही , कोदशश य े

ह ैदक ये सरुत बिलनी चदहए !” ग्रामीण अथा व्यवस्था व आदथाक साक्षरता , दवत्तीय सामावेशन या दवषयाला र्रून एक माहोल या 

चेतना सायकल रॅलीच्या दनदमत्तान ेमहाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने तयार केले . कोणताही वररष्ठ पातळीवरून हा कायाक्रम आलेला नव्हता तर 

बँकेचे अध्यक्ष दमदलंि घारड यांना आतनू कोठेतरी असे जाणवले दक मराठवाड्यातील बँदकंग व दवत्तीय समावेशन कायाक्रम 

पररणामकारक व पररमाण िणेारा ठरला पादहजे त्यासाठी वाटे्टल ते कष्ट घते त्यांनी या उपक्रमाच ेआयोजन केले . या उपक्रमातून बँक व 

त्यांच्या ग्राहकातील का टर ची िरुी जा न एक घट्ट नाते दृढ व्हायला नक्कीच मित होईल अशी आशा वाटते . मराठवाड्यातील 

ग्रामीण बँदकंगच्या नव्या पवााला एक नवी दिशा या दनदमत्तान ेदमळेल .  

 

 

 

 

 

 

 


