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महामंडळासोबत MOU/ AGREEMENT केलले्र्या बँकांची र्यािी. 

(टिप- देण्यात आलले्या याटदतील बँकेने महामंडळासोबत MOU केला असला तरी देखील, 
लाभार्थी कोणत्याही बकेँत जावुन कजज प्रकरण दाखल करू शकतात.) 

अ.क्र. बँकेचे नाि बँक बँके्र्या विल्हावनहार्य शाखा 

1. 

 
सारस्वत को-ऑप. बँकचमर्यावित. म ंबई 

अहमिनगर,चअकोला,चअमरािती,चऔरंगाबाि,च
बीड,चब लढाणा,चम ंबई,चम ंबईचउपनगर,चहहगोली,च
िलगाि,चिालना,चकोल्हाप र,चनागप र,च
नावशक,चनािेंड,चपरभणी,चप णे,चरार्यगड,च
रत्नावगरी,चसागंली,चसातारा,चहसध िूगग,च
सोलापरू,चठाणे,चर्यितमाळ,चपालघर,चिावशम. 

2. लोकटवकास नागरी सह. बँक टल. औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद 

3. श्री. विरशैि को-ऑपरेटीव्ह बकँ मर्या., कोल्हाप र कोल्हाप र सागंली, प णे, म ंबई 

4. श्री. िारणा सहकारी बकँ वलवम. िारणानगर कोल्हाप र अहमिनगर, प णे, सागंली, म ंबई 

5. श्री. महालक्ष्मी को-ऑपरेवटव्ह को-ऑपरेवटव्ह बँक कोल्हाप र प णे, सांगली, म ंबई 

6. 
कल्लाप्पाण्णा आिाडे इचलकरंिी िनता सहकारी बँक 

वलवम. 
कोल्हाप र 

अहमिनगर, औरंगाबाि, िालना, सागंली, 
नावशक, प णे, म ंबई, लात र, सोलाप र, सातारा, 

रत्नावगरी, ठाणे. 

7. श्री. आविनाि को-ऑपरेवटव्ह बँक वलवम. इचलकरंिी कोल्हाप र कोल्हाप र, सांगली 

8. वि नॅशनल को-ऑपरेवटव्ह बकँ वलवम. म ंबई म ंबई, पालघर, रार्यगड, 

9. 
 हसध िूगग विल्हा मध्र्यिती सहकारी बकँ वलवम. 

हसध िूगग. 
हसध िूगग हसध िूगग 

10. िेिवगरीचनगरीचसहकारीचबँक, औरंगाबाि औरंगाबाि 
ब लढाणा, िालना, परभणी, अहमिनगर, 

िळगाि, प णे, ठाणे. 

11. 
िचवचखलीचअबगनचको.ऑपरेटीव्हचबँकचवलवम.वचखली, 

ब लढाणा 
ब लढाणा 

अकोला, िावशम, औरंगाबाि, िालना, 
नावशक, िळगाि 

12. रािारामबाप चसहकारीचबँकचवलवम. पेठ, सागंली सागंली कोल्हाप र, प णे, म ंबई 
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13. ठाणेचिनताचसहकारीचबँक, ठाणे ठाणे 
अकोला, नागप र, औरंगाबाि, िालना, लातूर, 

नावशक, सागंली, सातारा, 
सोलाप र,कोल्हाप र, रार्यगड, रत्नावगरी 

14. टद पनवले को-ऑपरेटिव्ह अबजन बँक मया, पनवले रायगड रायगड 

15. हुतात्मा सहकारी बँक मया, वाळवा सागंली कोल्हापरु, मुंबई 

16. राज ेटवक्रम ससह घािगे को-ऑप. बकँ टल. कागल कोल्हापरु कोल्हापरु 

17. 
चंद्रपरु टजल्हा मध्यवती सहकारी बँक मयाटदत, 

चंद्रपरु 
चंद्रपरु चंद्रपरु 

18. राजापरू अबजन को-ऑप. बँक टल. राजपरू राजापरू रत्नाटगरी, ससधुदूगज 

19. नाटशक टजल्हा मटहला सहकारी बँक मयाटदत, नाटशक नाटशक 

20.  यवतमाळ अबजन को-ऑप. बकँ मयाटदत यवतमाळ 
यवतमाळ, अहमदनगर, अकोला, अमरावती, 
औरंगाबाद, चंद्रपुर, गोंटदया, जालना, नादेंड, 

नागपूर,पुणे,वाटशम. 

21. शरद नागरी सहकारी बँक मयाटदत सोलापरु सोलापरु 

22. लोकमंगल को-ऑप. बँक मयाटदत सोलापरु सोलापरु सोलापरु 

23. टप्रयदशजनी मटहला नागरी सहकारी बकँ बीड बीड 

24. पलसू सहकारी बँक पलसू सागंली सागंली,चकोल्हाप र, सोलापुर,चरत्नावगरी. 

25. रामेश्वर को. ऑप. बँक मयाटदत म ंबईचउपनगर म ंबईचउपनगरच(बोवरिली) 

26. रेंडलचसहकारीचबँकचमर्यावित,चरेंडल कोल्हाप र कोल्हाप र 

27. क रंििाडचअबगनचको-ऑप.चबकँचमर्यावित,चक रंििाडच कोल्हाप र कोल्हाप र 

28. श्री.चअंबरनािचिर्यहहिचको-ऑप.चबकँ ठाणे ठाणे 

29. जनता सहकारी बँक अमरावती अमरावती अमरावती 

30. विचअमराितीचमचंटचको-ऑप.चबँकचमर्यावित अमरािती अमरािती 

31. अटभनव अबजन को-ऑप. बँक मयाटदत अमरावती अमरावती, नागपुर. 

32. विल्हाचमध्र्यितीचबँकचम ंबई म ंबई म ंबई, म ंबईचउपनगर 

33. अवरहंतचको-ऑपचबँकच म ंबईचउपनगर म ंबईचउपनगर,चम ंबई 

34. विचकराडचअबगनचको-ऑपचबँक सातारा सातारा,चसोलापरू 

35. वििभगचमचंटचको-ऑप.चबँकचमर्यावित,चहहगणघाट िधा िधा,चर्यितमाळ,चनागपरू,चअमरािती,चचंद्रपूर. 



36. टद व्यंकिेश्वरा सह. बकँ टल. इचलकरंजी कोल्हापरू कोल्हापरू 

37. सेंरल को. ऑप. बँक टल. कोल्हापरू कोल्हापरू कोल्हापरू 

38. सागंलीचअबगनचको.-आपरेटीव्हचबँकचवलवम., सागंली सागंली 
िालना, परभणी, बीड, हहगोली, लात र, प णे, 

सोलाप र, म ंबई शहर 

39. टद भाग्यलक्ष्मी मटहला सहकारी बकँ नांदेड नांदेड 

40. गोदावरी अबजन बँक नाटशक नाटशक 

41. श्री.चनारार्यणचग रचको. ऑप. बकँ टल. म ंबईचउपनगर म ंबईचउपनगर,चठाणे. 

42. श्रीकृष्ट्ण को. ऑप. बँक टल. नागपुर नागपुर 

43. नागपुर नागरी सहकारी बँक नागपुर नागपुर 

44. सातार सहकारी बँक सातारा सातारा,चम ंबईचशहर,चम ंबईचउपनगर 

45. टद हस्ती को. ऑप. बँक टलमी. धुळे धुळे 

46. टद बलुडाणा टजल्हा कें टद्रय सह. बकँ म. बुलडणा बुलडणा बुलडणा 

47. अनुराधा अबजन को-ऑप. बकँ टलमी. बुलडणा बुलडणा 

48. जनता सहकारी बँक टलमी. गोंटदया गोंविर्या गोंविर्या,चभंडारा,चचदं्रप र,च 

49. वनशीगंधाचचसहकारीचबँकच सोलापूर सोलापूर 

50. महाराष्ट्रा नागरी सहकारी बँक मया. लातूर लातूर लातूर 

51. सातारा टजल्हा मध्यवती सह. बँक टल. सातारा सातारा सातारा 

 

 


