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ववश्ास आवि आशा

जगभरातील विविध ससंककृ तीमंध्ये 
बचतीची सकंलपना नेहमीच 

अवसततिात असल्याच े आपणास वदसनू 
्येते. सोन्याची वकंिा इतर धातचूी नाणी 
भांड्यामध्ये भरून ती जमीनीत परुून 
ठेिण्याची पधदत जगभरात प्राचीन 
काळापासनू अवसततिात होती. राज्यांच्या 
कोषागारांमध्ये जनतेकडून िसलू करण्यात 
आललेा कर सकंवलत करून ठेिला जाई. 

काळ बदलला तसा बँवकगची 
व्यिस्ा समोर आली त्यामळेु पशैांच े
व्यिस्ापन घरातनू बँकेकडे स्ानांतरीत 
झाल.े रोख पशैांसोबतच दाग-दावगने जमा 
करण्याची सवुिधा बँकेतील लॉकस्भच्या 
रूपात उपलबध झाल्यामळेु आपली 
मेहनतीची कमाई सरुवक्त ठेिण्याची 
सवुिधा लोकांना उपलबध झाली. खात्यात 
ठेिलले्या रकमेिर बँका व्याज देत 
असल्यामळेु ्यातनू पसै े कमविण्याची 
सवुिधाही उपलबध झाली. दसुरीकडे बँका 
त्यांच्याकडे जमा असललेी रककम चांगला 
परतािा वमळणाऱ्या शअेर बाजार वकंिा 
ततसम वठकाणी गुंति ू लागल.े सरकारी 
पसैा मध्यितती बँकेकडे जाऊ लागल्यामळेु 
हळहूळ ू मध्यितती बँक पतधोरणाची 
वन्ंयत्क बनली. सध्या मध्यितती वन्यामक 
बँकेवशिा्य कोणत्याही अ ््भव्यिस े्ची 
कलपनाही केली जाऊ शकत नाही. 
भारताच्या बाबतीत भारती्य वरझवह्भ बँक 
ही पतधोरण वन्यामक, बँकांची बँक आवण 
चलन वन्ंयत्क अशा भवूमका वनभाित 
असनू केिळ सरकारी पसैा साठिण्याच े
वठकाण ही धारणा भारती्य वरझवह्भ बँकेने 
केवहाच बदलली आह.े 

भारतातील बँकीगं ्ंयत्णा छोट्या, 
खाजगी व्यापारी बँकापासनू सरुू झाली. 
पंरत ू ्यातील काही बँका बडुू लागल्या 
वकंिा ्या बँकातील वनधी बँकेच ेसचंालक 
लटु ू लागल े आवण ग्ाहकांचा मेहनतीचा 
पसैा बडुू लागला, त्यािेळी भारत सरकारने 

्या बँकांच ेराष्टी्यीकरण करण्याचा वनण्भ्य 
घेतला. ्या मोठ्या सधुारणमेळेु बँकेला 
झालले्या तोट्यातनू सामान्य ग्ाहकांच े
नकुसान होणार नाही तसचे बँकांना 
ग्ाहकांच्या ठेिीचंा चकुीचा िापर करता 
्येणार नाही. ्याची खात्ी वमळाली. 
कालातरांने  साि्भजवनक क्ेत्ातील बँकांच े
वन्यमन करण्यासाठी इतर वन्यमक ्ंयत्णा 
सरुू करण्यात आल्या. बँवकंग क्ेत्ातील 
सधुारणा सदंभा्भत स्ापन करण्यात 
आलले्या नरवसमहा सवमतीच्या वशफारसी 
्या सदंभा्भतील एक महतिाचा टपपा ठरल्या. 
त्यानंतर साि्भजवनक बँकांची का्य्भक्मता 
तसचे प्रशासन चांगल े करण्यासाठी 
सधुारणांची मावलकाच सरुू झाली. 

जागवतक सतरािरील िातािरणाशी 
जळुिनू घेण्यासाठी इतर अनेक क्ेत्ाप्रमाण े
बँकीगं क्ेत्ातही खाजगीकरण आणािे, अस े
सरकारला एका टपप्यािर िाटल.े त्यामळेु 
एच.डी.एफ.सी, आ्य.सी.आ्य, ऍकसीस 
आवण ्येस बँक ्यांना भारती्य बँवकंग 
क्ेत्ामध्ये काम करण्यास परिानगी देण्यात 
आली. ग्ाहकांच ेसमाधान वमळिण्यात ्या 
खाजगी बँका सरकारी बँकेच्या तलुनेत 
अवधक ्यशसिी ठरल्या. त्यामळेु कॉपपोरेट 
आवण वरटेल बँवकंग ्या दोनहीमध्ये खाजगी 
बँकांनी आघाडी घेतली आह.े ्यातनू धडा 
घेत साि्भजवनक क्ेत्ातील बँकांनीही ग्ाहक 
समाधानाकडे अवधक लक् द्ा्यला सरुूिात 
केली. आवण ग्ाहकांच्या सवुिधेसाठी अनेक 
तांवत्क सधुारणा घडिनू आणल्या. 

भारतात ्यशसिी बँवकंगच्या मागा्भत 
एन.पी.ए. अ्ा्भत अनतुपादक मालमत्ा 
चा मोठा अड्ळा वनमा्भण झाला आह.े 
साि्भजवनक आवण खाजगी क्ेत्ातील 
बँकासाठी ही एक मोठी काळजीची गोष् 
बनललेी आह.े ही समस्या सोडविण्यासाठी 
सरकारने  वमशन इदं्रधनषु्यची घोषणा 
केली आह.े ्या अंतग्भत पनु्भभांडिलीकरण, 
बँवकंग बोड्भ ब्यरुोची वनवम्भती आवण दाव्यति 

आराखड्याची वनवम्भती अशा महतिाच्या 
सधुारणांिर लक् कें द्रीत करण्यात आलले े
आह.े त्यानंतर वदिाळखोरी का्यदा 
करून सरकारने एन.पी.ए. समस्या 
सोडविण्यासाठी मोठे पाऊल उचलल.े 

 आताच्या आधवुनक बँवकंगच्या 
काळात सा्यबर सरुक्ा महतिाची बनली 
आह.े सरकारचा  मावहती तंत्ज्ान 
विभाग आ्य.आ्य.टी. सारख्या ससं्ाच्या 
सहका्या्भतनू सा्यबर सरुक्ा सदंभा्भत 
काम करत आह.े जन धन ्योजना आवण 
े्ट लाभ हसंतातरण ्योजना ्यासारख्या 

्योजनावदारे सरकार बँवकंग क्ेत्ाच्या 
माध्यमातनू आव ््भक समािेशनाच े उवदिषे् 
गाठण्याच े प्र्यत्न करत आह.े ग्ामीण 
भागातील बँक ्ंयत्णा हा आणखी एक 
काळजीचा मदुिा आह.े कारण भारतातील 
अनेक खेडी अजनूही बँकीगं सवुिधापासनू 
िंवचत आह.े वनरक्रता आवण गािात बँक 
नसण े ्यासारख्या अड्ळ्यामळेु ग्ामीण 
भागातील बरेच लोक अद्ापी बँवकंग 
सवुिधाचा लाभ घेऊ शकत नाही. ्यातनु 
माग्भ काढण्यासाठी सरकारने बँवकंग 
प्रवतवनधीचंी कलपना पढेु आणली आह.े 
ह े प्रवतवनधी ग्ामीण जनता आवण बँका 
्यांच्यातील दिुा महणनू काम करणार आह.े 

 बँवकंग सधुारणा हा वन्योजनकतते 
आवण अ ््भशास्ीसंाठी केिळ एक मदुिा अस ू
शकतो पंरत ू बहतूांश जनतेसाठी मोठ्या 
मेहनतीने वमळिललेा पसैा विश्ासाने 
सरुवक्त ठेिण्याची बँक हीच एक जागा 
आह.े आपला पसैा सरुवक्त आह ेआवण 
आपण तो केवहाही काढ ूशकतो. ही भािना 
अनेकांना तणािमकु्त करणारी असते. 
त्यामळेु का्य्भक्म आवण चांगली बँवकंग 
्ंयत्णा सिाांच्याच आ्यषु्यातील तणाि दरू 
ठेिण्यासाठी महतिाची आह.े 

nnn
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बँविंग क्ेत्ाचा प्रवास आवि भववष्ातील वाटचाल

भारती्य अ ््भव्यिस्ा 
2018 सालात प्रिेश 

करत आह.े अशािेळी अ ््भव्यिस े्ला 
अनेक सखोल आवण दरूदशती बदलांना 
सामोरे जािे लागणार अस ेवदसते्य. 
पवहल्यांदाच देशाच ेदरडोई डॉलस्भच े
उतपनन 2000 ची म्या्भदा ओलांडेल, 
अस ेसकेंत आहते. चनैीच्या िसतुंना 
गरजेच्या िसतुंमधे बदलिणारा आवण 
त्यासाठी नागवरकांच्या क्र्यशक्तीमधे 
सधुारणा करुन देशांतग्भत मागणीमधे 
अनेक पटीने सधुारणा घडिनू 
आणणारा जागवतक अ ््भव्यिस े्च्या 
इवतहासातला हा उंबरठा आपण 
ओलांडणार आहोत.

्या आव ््भक पवरित्भनात, भारती्य 
बँवकंग व्यिस े्ला खेळी्याची 
महत्िाची भवूमका वनभिािी लागणार 
आह.े बँवकंग सिेांमधे आपल्याला 
वनवचित िाढ बघा्यला वमळणारच 
आह,े त्याबरोबरच बँवकंग 
व्यिहारांमधल्या समस्यांच े अवधक 
ससुसंककृ त वनराकरण आवण उत्म 
दजा्भच्या सिेांचा परुिठा होताना 
देवखल आपण बघ ुशकणार आहोत.

भतूिाळात देशातल्ा बँविंग 
क्ेत्ाने सधुारिांना िसा प्रवतसाद 
वदला?

बँवकंग क्ेत्ाच्या प्रिासाचा शोध 
घ्या्यला सरुुिात करण्यापिूती ्या 
क्ेत्ाच्या इवतहासाचा धांडोळा घेण े
माग्भदश्भक ठरेल. सन 1969 आवण 
1980 मधे बँकांच े राष्टी्यीकरण 
झाल्यानंतर 1991 च्या नंतरच्या 
काळात भारतातल्या बँवकंग क्ेत्ात 
जनसामान्यांप्य ांत पोहोचणाऱ्या 
सधुारणांचा निा अध्या्य सरुु झाला. 
कज्भपरुिठ्याच्या प्रवक्र्या आवण 
कजाांच्या व्याजदराच्या पद्धतीिंरच े
वनब ांध उठविण,े पिूतीच्या वन्यमांच े
हळहूळ ू वशव्लीकरण, प्रचवलत 
बँवकंग पद्धतीकडून कें द्री्य बँवकंग 
प्रणालीकडे स्लांतर, नव्या 
्यगुातल्या खाजगी क्ेत्ातल्या 
बँकांना व्यिहारांची परिानगी, ्या 
सगळ्यामळेु 2000 च्या दशकात 
बँवकंग सिेांचा िेगाने विसतार 
होण्यासाठी पोषक िातािरण त्यार 
झाल.े त्यामळेु बँकांमधल्या ठेिीचं े
1997 च्या आव ््भक िषा्भतल्या, 
स्लू राष्टी्य उतपादनाच्या 35.6 
टकके प्रमाण आव ््भक िष्भ 2007 
मधे 60.8 टकके झाल.े त्याचप्रमाण े

ववविे िुमार, संिेत टंडन, शभुदा राव

1991 च्ा नंतरच्ा िाळात 
भारतातल्ा बँविंग क्ेत्ात 
जनसामान्ांप य्ंत पोहोचिाऱ्ा 
सधुारिांचा नवा अध्ा् सरुु 
झाला. िज्जपरुवठ्ाच्ा प्रवरि्ा 
आवि िजायंच्ा व्ाजदराच्ा 
पद्धतीवंरचे वनबयंध उठवविे, 
पवूवीच्ा वन्मांचे हळहूळ ू
वशविलीिरि, प्रचवलत बँविंग 
पद्धतीिडनू िें द्ी् बँविंग 
प्रिालीिडे सिलांतर, नव्ा 
्गुातल्ा खाजगी क्ेत्ातल्ा 
बँिांना व्वहारांची परवानगी, 
्ा सगळ्ामळेु 2000 च्ा 
दशिात बँविंग सेवांचा वगेाने 
ववसतार होण्ासाठी पोषि 
वातावरि त्ार झाले.

माग्जरिमि
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कजा्भच ेवितरण 1997 मधे 19.6 
टकके होते ते दपुपट होऊन 2007 
मधे स्लू राष्टी्य उतपादनाच्या 
45.0 टकके झाल.े त्यानंतरच्या दहा 
िषाांमधे बँकांमधल्या ठेिीचं े आवण 
कज्भ वितरणाच ेप्रमाण िाढनू स्लू 
राष्टी्य उतपादनाच्या अनकु्रमे 71.2 
टकके आवण 51.9 टकके झाल.े 
सन 2008 मधल्या जागवतक 
आव ््भक सकंटामळेु वनमा्भण झालले्या 
आव ््भक आवण वित् बाजारातल्या 
अस ै््या्भचा देवखल फारसा पवरणाम 
बँवकंग क्ेत्ाच्या िाढत्या विसतारािर 
झाला नाही. सन 1990 मधे ्या 
विसताराचा जो पवहला टपपा होता, 
त्यािर साि्भजवनक क्ेत्ातल्या बँकांचा 
मोठा प्रभाि होता. मात्, अ ््भव्यिस े्त 
कज्भ उपलबधतेची प्रवक्र्या सोपी 
करत खाजगी क्ेत्ातल्या बँकांनी 
दयु्यम भवूमकेतनू मखु्य वक्र्याशील 
घटकाच्या रुपात प्रिेश केल्यानंतर 
ह े दृश्य बदला्यला सरुुिात झाली. 
आव ््भक िष्भ 2007 मध्ये खाजगी 
क्ेत्ातल्या बँकांकडची 20 टकके 
देणी आता 2017 मध्ये 29 
टकक्यांिर गेली आहते. ्यािरुनच 
खाजगी क्ेत्ातल्या बँकांची िाटचाल 
लक्ात ्येते. िाढीि कजाांमधली 
्या बँकांनी वितवरत पलेलेी कज्भ 
लक्ात घेता ती एकूण कजा्भच्या 
75 टकके आहते, जी लक्णी्यवरत्या 
मोठ्या प्रमाणात आहते. साि्भजवनक 
क्ेत्ातल्या बँकांिर जो दजा्भच्या 
बाबतीतला दोष चकुीच्या प्रमाणात 
ठेिला जातो, त्यामळेु िर वदललेी 
आकडेिारी पक्पात करणारी आह,े 
असा आरोप करुन कुणीही िाद घाल ू

शकेल. हा आरोप बाजलूा ठेिला 
तर, साि्भजवनक क्ेत्ातल्या बँकांच्या 
तलुनेत खाजगी क्ेत्ातल्या बँकांनी 
2010 पासनू कज्भवितरणात 
केललेी प्रगती बघता त्यांचा एकूण 
कज्भबाजारातला िाटा मोठा आह,े 
ह े वदसनू ्येते. ग्ाहकांच्या निनव्या 
गरजा परुिण्यासाठी खाजगी बँकांनी 
चपळाईने विविध निीन सिेांच्या 
परुिठ्याला सरुुिात केली. ्यामळेुच 
खाजगी बँकांची िाढ जलदगतीने 
झाली ह े सत्य नाकारता ्येणार 
नाही. ग्ाहकांना उत्म दजा्भच्या 
सिेेचा अनभुि वमळिनू देण्यािर 
लक् कें द्रीत केल्यामळेु खाजगी 
क्ेत्ातल्या बँका सितच ेिेगळे स्ान 

वनमा्भण करु शकल्या आहते. कज्भ 
वितरणासोबतच खाजगी बँकांच्या 
मदुत ठेिीमंधला मोठा िाटा बघता ह े

सत्य अधोरेवखत होते. एकूण मदुत 
ठेिीमंधला खाजगी बँकांचा िाटा 
आव ््भक िष्भ 2007 मधे 20 टकके 
होता तो िाढनू 2017 मधे 24 
टकके झाला आह.े

खाजगी क्ेत्ातल्या बँकांचा 
वित् बाजारातला सहभाग गेल्या 
10 िषा्भत उललखेनी्यवरत्या 
िाढण्यासाठी मखु्यत दोन प्रकारच े
घटक कारणीभतू ठरल ेआहते.

‘िालखंड’ः

साि्भजवनक क्ेत्ातल्या बँकांनी 
मखु्यत औद्ोवगक तसचे पा्याभतू 
सवुिधा क्ेत्ाला वित्परुिठा 
केल्यामळेु त्यांचा व्यिसा्य फार 
मोठ्या प्रमाणािर सामान्य िगा्भत 
पसरु शकला नाही. ्याउलट खाजगी 
बँकांनी 2000 सालापासनू मोठ्या 
प्रमाणािर शाखांच्या जाळ्याचा 
विसतार केला. त्यामळेु उदारमतिादी 
धोरणाच्या ्या कालखंडात खाजगी 
बँकांनी समोर ्येणारी प्रत्येक लहान-
मोठी व्यिसा्य सधंी वमळिण्याचा 
प्र्यत्न केला. तलुनातमकवरत्या नव्या 
व्यािसाव्यक िातािरणानं खाजगी 
बँकांना आधवुनक तंत्ज्ानाच्या 
मदतीने निनिीन कलपना राबिा्यला 
प्रोतसाहन वमळाल.े त्यामळेु त्यांची 
बँवकंग क्मता िाढली. ग्ाहकांना 
अवधक चांगल्या दजा्भच्या 
सिेा परुिण्याबरोबरच उतपनन 
िाढिण्यासाठीही ्याचा चांगला 
उप्योग झाला. निीन तंत्ज्ानाच्या 
सिीकाराच े उत्म उदाहरण पाँईट 
ऑफ सले (पीओएस) मशीनच्या 
सिरुपात बघा्यला वमळाल.े

तुलनातमिवरत्ा नव्ा 
व्ावसाव्ि वातावरिानं 
खाजगी बँिांना आधुवनि 
तंत्ज्ानाच्ा मदतीने नवनवीन 
िलपना राबवा्ला प्रोतसाहन 
वमळाले. त्ामळेु त्ांची बँविंग 
क्मता वाढली. ग्ाहिांना 
अवधि चांगल्ा दजा्जच्ा 
सेवा परुवण्ाबरोबरच उतपनन 
वाढवण्ासाठीही ्ाचा 
चांगला उप्ोग झाला. नवीन 
तंत्ज्ानाच्ा सवीिाराचे उत्तम 
उदाहरि पाँईट ऑफ सेल 
(पीओएस) मशीनच्ा सवरुपात 
बघा्ला वमळाले.
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एकूण उतपननाच्या 20 टकके आहते 
तर, साि्भजवनक क्ेत्ातल्या बँकांच ेह े
उतपनन 14 टककेच आह.े

‘उतपादिता’ः

बँकांच्या खच ्भ आवण उतपननाच े
गणुोत्र सीआ्य रेशो (कामगारांिर 
होणारा खच ्भ  इतर का्या्भनि्यनाच े
खच ्भ) / (शदु्ध व्याजातनू वमळणारे 
उतपनन इतर स्ोतांमधनू वमळणारे 
उतपनन) जर नीट बवघतल े तर, 
साि्भजवनक आवण खाजगी क्ेत्ातल्या 
बँकांमधे मोठी तफाित वदसनू ्येते. 
खाजगी बँकांचा सीआ्य रेशो िष्भ 
2012 मध्ये 47 टकके होता, तो 
घसरत जाऊन 2017 मधे 43 
टकके झाललेा वदसनू ्येत आह.े 
तर ्याच काळात साि्भजवनक 
क्ेत्ातल्या बँकांचा सीआ्य रेशो 
44 टकक्यय्ाांपासनू िाढनू 49 
टकके झाललेा वदसत आह.े एकूण 
खच ्भ वन्ंयत्णात ठेिण ेहा कोणत्याही 
व्यिसा्यासाठी मोठा सपधा्भतमक 
फा्यदा असतो, कारण त्यातनू दोन 
विविध पातळ्यांिर फा्यदे होतात- 
सध्याच्या भागधारकांना परेुसा 
फा्यदा वमळिनू देता ्येतो आवण 
भविष्यातल्या विसतारासाठी जासत 
भांडिल उभारणीच्या सधंी वमळतात.

‘लववचिता’ः

आजच्या घडीला बहतुांश 
खाजगी बँका ्योग्य क्मतेचा िापर 
व्यिसा्यासाठी करुन घेण्यात 
लिवचकता दाखितात. त्यासोबतच 
्या सक्म उमेदिारांना ्योग्य मेहनेताना 
देऊन त्यांना आपल्याकडे का्यम 

सन 2012 मध्ये एकूण 
कजा्भच्या फक्त 12 टकके िाटा 
असनूही खाजगी बँकांनी जासतीत 
जासत ग्ाहकांप्य ांत पोहोचण्यासाठी 
पीओएस मशीन बसिा्यला सरुुिात 
केली. ह े मशीन बसिणाऱ्यांमधे 
2012 साली खाजगी बँकांचा 
80 टकके िाटा होता. त्यानंतर 
साि्भजवनक क्ेत्ातल्या बँकांनी 
जलदगतीने प्रगती केली, तरीही 
अजनू खाजगी बँकांचा िाटा 57 
टकके आह.े महसलू उतपादनासाठी 
देवखल हा एक वस्र स्ोत आह,े 

अस े वदसनू ्येत आह.े ्या विविध 
गोष्ीबंरोबरच ह े लक्ात घ्या्यला 
हिे की खाजगी बँकांना इतर उतपनन 
स्ोतांमधनू वमळत असलले े उतपनन 

ठेिनू घेण्यासाठीची त्यांची धोरण े
देवखल आकष्भक िाटतील अशीच 
ठरिललेी असतात. त्यासोबतच 
तणािाची पवरवस्ती ओळखनू 
त्यािर उपा्य्योजना करण े वकंिा 
बचािासाठीची पािल ेउचलण्यासाठी 
तातडीने वनण्भ्य घेण्यात देवखल 
खाजगी बँका चपळाईने काम 
करतात. वरझवह्भ बँकेच्या मालमत्ा 
दजा्भ आढाव्यानंतर ह ेधोरण खाजगी 
बँकांसाठी उत्म ठरलं्य ह े वसद्ध 
झाल े आह.े साि्भजवनक क्ेत्ातल्या 
बँकांिर ्याचा मोठ्या प्रमाणािर 
पवरणाम झाललेा वदसनू ्येत आह.े

‘‘साव्जजवनि क्ेत्ातल्ा 
बँिांच्ा व्वसा्ामधे पनुहा जोम, 
उतसाह आिण्ासाठी िरण्ात 
्ेिाऱ्ा नवीन सधुारिा’’

गेल्या दशकापासनू साि्भजवनक 
क्ेत्ातल्या बँका ह्ा खाजगी 
क्ेत्ातल्या बँकांपके्ा सातत्याने 
वपछाडीिर असताना सरकारने 
हाती घेतलले्या काही रचनातमक 
सधुारणांमळेु साि्भजवनक क्ेत्ातल्या 
बँकांना त्यांची वस्ती अवधक मजबतू 
करण्यासाठी मोठी मदत झाली आह.े

बँकेच्या मंडळ का्या्भल्याची 
उभारणी, अध्यक्-वन-व्यिस्ापकी्य 
सचंालकाच े पद विभागनू 
अका्य्भकारी अध्यक् आवण मखु्य 
का्य्भकारी अवधकारी अशी दोन पदे 
वनमा्भण करण.े तसचे मखु्य का्य्भकारी 
अवधकाऱ्याचा का्य्भकाळ िाढविण े
(5 िष्भ) अशा उपा्य्योजनांमळेु 
्येत्या काळात साि्भजवनक क्ेत्ातल्या 

आजच्ा घडीला बहुतांश 
खाजगी बँिा ्ोग् क्मतेचा 
वापर व्वसा्ासाठी िरुन 
घेण्ात लववचिता दाखवतात. 
त्ासोबतच ्ा सक्म 
उमेदवारांना ्ोग् मेहेनताना 
देऊन त्ांना आपल्ािडे 
िा्म ठेवनू घेण्ासाठीची 
त्ांची धोरिे देवखल आिष्जि 
वाटतील अशीच ठरवलेली 
असतात. त्ासोबतच 
तिावाची पवरवसिती ओळखनू 
त्ावर उपा््ोजना िरिे 
विंवा बचावासाठीची पावले 
उचलण्ासाठी तातडीने वनि्ज् 
घेण्ात देवखल खाजगी बँिा 
चपळाईने िाम िरतात.
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बँकांची का्य्भक्मता िाढेल, अशी 
अपके्ा आह.े

सीआरआ्यएलसी (मोठ्या 
कजाांची मावहती देणारे कें द्री्य भांडार)
ची वनवम्भती, आ्यबीसी (नादारी आवण 
वदिाळखोरी विष्यक का्यदा)ची 
अंमलबजािणी ्यांच्यामळेु मावहतीच े
आदान-प्रदान आवण बँकेच्या 
समस्याग्सत मालमत्वेिष्यीच े
वनण्भ्य ्यांसाठी ससं्ातमक चौकट 
वमळाली आह.े ्याच्यामळेु बँकांच्या 
बॅलनसशीटमधे सध्या अडकून 
पडललेा वनधी मोकळा होईल आवण 
जासतीत जासत प्रमाणािर कज्भ 
वितरणाची बँकांची भकू भागेल.

साि्भजवनक क्ेत्ातल्या 
बँकांसाठी सरकारने नकुत्याच 
जाहीर केलले्या 2.11 लाख 
कोटी वकंमतीच्या ‘मोठ्या प्रमाणािर 
पनुभाांडिलीकरण ्योजना’ महत्िाची 
भवूमका वनभाि ू शकते. ही ्योजना 
सरकारने अत्ंयत ्योग्य िेळी 
आणली आह.े ्या ्योजनेमळेु 
साि्भजवनक क्ेत्ातल्या बँका Basel 
III च्या वन्यामक अटी पणू्भ करु 
शकतीलच पण त्याचबरोबर चांगली 
कामवगरी करणाऱ्या बँकांना त्यांच्या 
विसतार वन िाढीसाठीच े भांडिल 
उपलबध होण्यासाठी देवखल ही 
्योजना उप्योगी ठरु शकेल. माझ्या 
मते साि्भजवनक क्ेत्ातल्या बँकांमधे 
वनकोप सपधा्भ वनमा्भण करण्यासाठी 
हा अत्ंयत सक्म माग्भ आह.े 
बँकांमधली अशी सपधा्भ शिेटी सपंणू्भ 
अ ््भव्यिस े्ला उपकारकच ठरेल.

भववष्ातल्ा आधुवनि 
जगातल्ा बँविंग व्वहारांसाठी 
सध्ा बँिा त्ार आहेत िा?

सन 2025 प्यांत जगातली 
चौ्ी सिा्भत मोठी अ ््भव्यिस्ा 
बनण्याच्या दृष्ीने भारती्य 
अ ््भव्यिस े्ची िाटचाल सरुु आह.े 
अशा िेळी चार महत्िाच े मदुिे 
भविष्यातल्या बँवकंग व्यिसा्याच े
कळीच ेमदुिे ठरणार आहते.

1) विकास ः ्यात सरकारच्या 
सि्भसमािेशक आव ््भक धोरणाचा 
आवण इतर विभागिार तसचे 
सरंचनातमक सधुारणांचा अंतभा्भि 
होतो.

2) वनबांधांच े वशव्लीकरण ः 
आव ््भक व्यिहारांमधे मध्यस्ाची 
भवूमका वनभािताना जे वनब ांध 
वकंिा ज्या अटी िा वन्यम पाळािे 
लागतात, त्याबाबतच्या धोरणांमधे 
सधुारणा आवण बचतीसाठीच्या 
नैसवग्भक प्ररेणांचा विचार.

3) लोकसखं्याशास् ः आव ््भक 
व्यिहारांिर वकंिा बाजारांिर होणारा 
ि्याने लहान आवण सगंणकी्य 
व्यिहारांच े पणू्भ ज्ान असलले्या 
तरुण िगा्भचा पवरणाम

4) व्यत्य्यांच े वनराकरण ः 
बँवकंग, दळणिळण आवण आव ््भक 
व्यिहारांच े एकवत्करण, तसचे 
त्यातल े अनािश्यक व्यत्य्य दरू 
करुन त्याच ेसगंणकीकरण.

िरील चार मदु्ांिर विचार 
केल्यानंतर, ्येत्या काळात 
भारतातल्या बँवकंग क्ेत्ाचा प्रसार 

खालील सात पद्धातीिंर आधारललेा 
असले.

1) ‘तंत्ज्ानामळेु आपल्या 
बँवकंग व्यिहाराच े सिरुप पणू्भपण े
बदललले ेअसले’ 

भविष्यात बँवकंगच्या पद्धतीची  
रुपरेषा तंत्ज्ानाद्ारे वनवचित 
होईल. ्यात महा-मावहती, कलाऊड 
कमप्यवुटंग, समाट्भ फोन आवण इतर 
निनिीन गोष्ीचंा सहभाग असले. 
ग्ाहकांनी बँकेशी व्यिहार करा्यची 
्ंयत्णा ‘अनेक मागती’ नवह े तर, 
‘शक्य ते सि्भ माग्भ उपलबध करुन 
देणारी’ झाललेी असले.  
उदाहरिाि्ज ः बँका ग्ाहकांना देऊ 
करत असलले्या व्यवक्तविवशष् सो्यी 
सवुिधांची मावहती त्यांच्या मोबाईल 
फोनद्ारे प्रत्येकाप्य ांत पोहोचविण,े 
व्यवक्तगत सपंका्भसाठी घरबसल्या 
बँकेच्या अवधकाऱ्यांशी ववहवडओ 
कॉनफरवनसगंद्ारे सभंाषणाचा माग्भ 
िापरण,े बँकेच्या निीन ्योजनांमधे 
ग्ाहकांचा सहभाग िाढिण्यासाठी 
प्रत्येकाशी बोलताना फेस-वडटेकशन 
तंत्ज्ानाचा िापर करण.े ्येत्या 
काळात बँकेच्या व्यिहारांमधे 
िापरली जाणारी ही तंत्ज्ानाची 
उदाहरण ेआहते.

तसचे भविष्यात मोबाईल द्ारे 
बँवकंग, पसै े चकुते करण े आवण 
िावणज्यविष्यक आव ््भक व्यिहार 
होतील, ह ेिेगळे सांगा्यला नकोच. 
भारतात होणारा मोबाईलचा प्रचडं 
प्रमाणातला िापर लक्ात घेता. ्या 
तंत्ज्ानाचा िापर करुन मोबाईलद्ारे 
आव ््भक सिेा देण्याला प्रचडं 
िाि आह.े देशात 94.6 कोटी 
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मोबाईलधारक आहते, पण त्यापकैी 
फक्त 5 कोटी लोक मोबाईलद्ारे 
बँवकंगची सवुिधा िापरतात. 
त्यादृष्ीने विचार केला, तर जेएएम 
वत्कूट (महणजे जन धन, ्योजन, 
आधार, मोबाईल) िापरुन देशातल्या 
बँवकंग व्यिहारांचा चहेरा बदला्यला 
भरपरू िाि आह.े

2) तंत्ज्ानाच्या िापरामळेु 
बँकांचा काही प्रमाणात ‘सज्भनशील 
कारणांसाठी नाश’ सदु्धा होईल.

ग्ाहकांना जासतीत जासत 
चांगल्या दजा्भची आवण कमी खचा्भची 
सिेा देण्यासाठी उत्म सपधतेच्या दृष्ीने 
व्यिहारांमधे नािीन्यपणू्भ कलपना 
राबिा्यला हव्या. बँकांचा दजा्भ 
मोजण्यासाठी काही ्ंयत्णा असा्यला 
हिी, तसचे बँकांनीही ग्ाहकांना 
उत्म सिेा देण्यासाठीच ेमाग्भ शोधनू 
काढा्यला हिे. सहकारी ततिािर 

भागीदारीत पा्याभतू सवुिधांचा िापर, 
तसचे ग्ाहकांची ओळख वनवचित 
करण,े चकुीच्या, फसिणकुीच्या 
व्यिहारांना अटकाि करण,े देण्या-
घेण्याच्या व्यिहारांची पतू्भता, 
पा्याभतू सवुिधांबाबत विचार करण,े 
ग्ाहकाच्या ओळख वनवचितीसाठीच्या 
प्रवक्र्या पणू्भ करण े ्या सि्भ गोष्ी 
करण्याच ेकाम तंत्ज्ानविष्यक सिेा 
देणाऱ्या कंपनीकडे सपुदू्भ करण े
्यासारख्या उपा्यांनी बँवकंग क्ेत्ाला 
नव्या उंचीिर पोहोचण ेशक्य होईल.

3) रोख रककम विरवहत आवण 
शाखाविरवहत बँवकंग

नोटाबंदीच्या अंमलबजािणीनंतर 
आवण रोख रककम विरवहत 
अ ््भव्यिस े्साठी सरकारने जोरदार 
प्र्यत्न सरुु केल्यामळेु रोख रककम 
विरवहत बँवकंगमळेु व्यिहारांच्या 
सलुभतेत निी क्रांती होईल. ह ेसि्भ 
इटंरनेटच्या सि्भदरू पोहोचण्यामळेु 
शक्य होईल. (वडसेंबर 2015 मधे 
40 कोटी नागवरक इटंरनेटचा िापर 
करत होते) 2014 मधे समाट्भ फोन 
िापरणाऱ्यांची सखं्या 8 कोटी झाली 
होती. त्यामळेु मोबाईल फोन हा 
व्यवक्तगत बँक शाखेसारखे काम 
करु शकतो. मॉग्भन, सटॅनलचे्या 
अंदाजानसुार, भारतातला इटंरनेटद्ारे 
व्यिहारांचा बाजार 2013 मधे 
11 वबवल्यन अमेवरकन डॉलस्भचा 
होता, जो 2020 मधे 137 
वबवल्यन अमेवरकन डॉलस्भ होईल. 
्यािरुनच, मोबाईल वकंिा इटंरनेट 
बँवकंगसाठी भविष्यात वकती मोठ्या 
प्रमाणािर सधंी आह ेह ेवदसनू ्येते. 
लिकरच बँवकंग व्यिसा्य 9 ते 5 

च्या ठराविक चाकोरीबद्ध साच्यातनू 
बाहरे पडून जागवतक सतरािर 
चोिीस तास अखंडीत सरुु असणारा 
व्यिसा्य होऊ शकेल.

शाखारवहत बँवकंगमळेु महसलू 
उतपादनासाठी खच ्भ कमी होईल आवण 
खच ्भ व्यिस्ापनाच ेलक््यही गाठता 
्येऊ शकेल. विकवसत देशांमधे 
शाखारवहत बँवकंगकडे नागवरकांचा 
कल इतका िाढतो्य की, त्यामळेु 
पारंपवरक शाखा बंद कराव्या लागत 
आहते. (गेल्या पाच िषा्भत बँक ऑफ 
अमेवरका ्या बँकेच्या 1000 शाखा 
बंद झाल्या.) शाखाविरवहत बँकेची 
कलपना जर अजनू सशक्तपण े
राबिा्यची असले, तर बँवकंग 
व्यिसा्य हा आधार सारख्या राष्टी्य 
पातळीिर उपलबध मंचाशी जोडला 
जा्यला हिा. आधारशी जोडणीमळेु 
बँकांना ग्ाहक वमळिण्यासाठी 
कराव्या लागणाऱ्या अिाढव्य 
खचा्भतनू त्यांची सटुका होईल.

4) ‘एटीएम िापरातल्या 
नािीन्यपणू्भ कलपना’

जागवतक बँकेने ित्भिलले्या 
अंदाजानसुार भारती्य बँकांचा 
एखाद्ा व्यिहारासाठी होणारा 
खच ्भ 48 रुप्ये प्रवत शाखा आह.े 
्याच व्यिहारासाठी फोन बँवकंग 
िापरल े तर 25 रुप्ये, एटीएम 
िापरल ेतर 18 रुप्ये, इटंरअॅकटीवह 
वहॉईस वरसपॉनससाठी 8 रुप्ये, तर 
ऑनलाईन व्यिहारासाठी 4 रुप्ये 
खच ्भ ्येतो. भारतात एटीएमचा 
जासत प्रमाणात प्रसार झाललेा नाही. 
भारतात दर दहा लाख लोकांमागे 
फक्त 11 एटीएम आह.े त्या तलुनेत 

नोटाबंदीच्ा अमंल-
बजाविीनंतर आवि रोख रकिम 
ववरवहत अि्जव्वसिेसाठी सरिारने 
जोरदार प्र्त्न सरुु िेल्ामळेु 
रोख रकिम ववरवहत बँविंगमळेु 
व्वहारांच्ा सलुभतेत नवी रिांती 
होईल. हे सव्ज इंटरनेटच्ा सव्जदरू 
पोहोचण्ामळेु शक् होईल. 
(वडसेंबर 2015 मधे 40 िोटी 
नागवरि इंटरनेटचा वापर िरत 
होते) 2014 मधे समाट्ज  फोन 
वापरिाऱ्ांची संख्ा 8 िोटी 
झाली होती. त्ामळेु मोबाईल फोन 
हा व्वतिगत बँि शाखेसारखे 
िाम िरु शितो. 
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तेवहढ्याच लोकांसाठी चीनमध्ये 37 
एटीएम आहते, तर मलवेश्यात 52 
एटीएम आहते. ्यात सौरऊजतेिर 
चालणाऱ्या एटीएम मशीनचा िापर 
केला, तर मशीन उभारणीचा खच ्भ 
जिळजिळ 50 टकक्यांनी कमी 
होईलच. त्यावशिा्य िीजेचा तटुिडा 
असणाऱ्या ग्ामीण भागात एटीएम 
चालिण्यासाठी विजेिर अिलंबनू 
रहािे लागणार नाही.

5) ‘पा्याभतू सवुिधा 
उभारण्यासाठी अ ््भसहाय्य - 
पा्याभरणीपासनू सरुुिात’

जागवतक पातळीिरच्या 
पा्याभतू सवुिधांचा विचार करता 
भारताचा त्यातला िाटा समुारे 
5 टकके आह,े जो 2025 
सालाप्यांत 9-10 टकके होईल, 
असा अंदाज आह.े निीन ्यगुातल्या 
विकासाच्या मॉडेलचा विचार 5ः25 
्या प्रमाणािर आधारललेा आह े
आवण त्यात खाजगी-साि्भजवनक 
भावगदारीतनू मोठ्या कालािधीसाठी 
वनधी उभारण्याची कलपना राबिललेी 
असणार आह.े त्याबरोबरच पा्याभतू 
सवुिधांसाठी डेबट फंड, प्या्भिरणाशी 
ससुगंत बँवकंग, व्यािहावरक 
गोष्ीसंाठीचा वनधी ्यांसाठी निीन 
व्यिस्ा करता ्येईल.

6) ‘सकू्म, लघ ु आवण मध्यम 
उद्ोगांसाठी उप्योगी पडतील अस े
बँवकंगच ेमॉडेल’

सकू्म, लघ ु आवण मध्यम 
उद्ोगांचा देशाच्या स्लू राष्टी्य 
उतपादनात 8 टकके इतका िाटा 
आह.े ‘एसआ्यडीबीआ्य’ ्या वित् 
ससं े्ने सांवगतल्यानसुार ्या क्ेत्ाची 

एकूण कजा्भची मागणी 65 अबज 
अमेवरकन डालस्भची आह.े समहू 
आधारीत वित्सहाय्य, तंत्ज्ान 
आधवुनकीकरणासाठी वनधीच्या 
अनदुानाच े धोरण, मदु्रा बँक, कज्भ 
हमी ्योजना, साठिण ्योजना आवण 
सटाट्भ-अप साठीच्या सो्यी ्यासारख्या 
निीन सरंचनांची ्येत्या काही िषा्भत 
महत्िाची भवूमका असणार आह.े

7) ‘सपधा्भ आवण एकवत्करणातनू 
ध्ये्य साध्य’ 

नव्या ्यगुातल्या आधवुनक 
बँवकंग पद्धतीचं्या प्रिेशामळेु 
भविष्यात भारताच्या बँवकंग क्ेत्ाला 
पवरित्भनाला सामोरे जािे लागणार 
आह.े नािीन्यपणू्भ कलपना राबिण,े 
वनकोप सपधतेच्या िातािरणाची 
वनवम्भती आवण व्यिसा्यात वटकून 
राहण्याच्या गरजेतनू सामवूहक ध्ये्य 
साध्य होणार आह.े ्येत्या 15 ते 
20 िषा्भत िेगळे उललखेनी्य सत्य 

महणनू काही नािीन्यपणू्भ विचार 
बँवकंग क्ेत्ात आलले े असतील, 
त्यापकैी काही खाली वदल ेआहते ः

 खाते क्रमांकाची पोटतेवबवलटी 
(मोबाईल नंबर पोटतेवबवलटीच्या 
धततीिर)

 मोठ्या प्रमाणािर मावहतीची 
विशे्षणाचा का्य्भक्म िापर.

 वकरकोळ कजाांची सरुवक्तता

वनषिष्ज ः

बँवकंग क्ेत्ातल्या ्या नव्या 
बदलांना सिीकारून त्याप्रमाण ेकाम 
करणाऱ्या साि्भजवनक आवण खाजगी 
क्ेत्ातल्या बँका जासत चांगल्या 
प्रकारे व्यिसा्य करतील आवण 
त्यांच्या प्रवतसपध्याांपके्ा तसचे वबगर-
बँवकंग अ ््भसहाय्य कंपन्यांपके्ा ्या 
बँकांना प्रचडं प्रमाणात व्यिसा्याच्या 
सधंी प्राप्त होतील. ्या बदलांना 
सकारातमकपण ेसिीकारुन व्यिसा्य 
करणाऱ्या भारती्य बँका जागवतक 
पातळीिर सितच े स्ान वनमा्भण 
करु शकतील. एिढेच नाही तर 
त्यामळेु ्येत्या पाच िषाांत जगातल्या 
सिपोतककृ ष् अशा पवहल्या चार अ ््भ 
व्यिसा्यांमधे स्ान वमळिण्याचा 
मान भारती्य अ ््भव्यिस े्ला 
वमळिता ्येईल.

nnn

लखेक त््यी ्येस बँकच े िवरष्ठ 
पदावधकारी असनू बँवकग क्ेत्ातील 
तज् आहते. 

email:vivek.kumar@yesbank.in. 
sanka.tandon@yesbank.in. 
shubhada.rao@yesbank.in. 

 भारतात एटीएमचा जासत 
प्रमािात प्रसार झालेला 
नाही. भारतात दर दहा लाख 
लोिांमागे फति 11 एटीएम 
आहे. त्ा तुलनेत तेवहढ्ाच 
लोिांसाठी चीनमध्े 37 
एटीएम आहेत, तर मलेवश्ात 
52 एटीएम आहेत. ्ात 
सौरऊजजेवर चालिाऱ्ा एटीएम 
मशीनचा वापर िेला, तर मशीन 
उभारिीचा खच्ज जवळजवळ 
50 टकक्ांनी िमी होईलच. 
त्ावशवा् वीजेचा तुटवडा 
असिाऱ्ा ग्ामीि भागात 
एटीएम चालवण्ासाठी ववजेवर 
अवलंबनू रहाव ेलागिार नाही.
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भारतात कंपन्या 
आवण घरगतुी ्या 

दोनहीसाठीही बँवकंग व्यिस्ा हा कज्भ 
वमळिण्याचा अत्ंयत महतिाचा स्ोत 
आह.े बँकांच्या भांडिलीकरणाचा 
आकार, लिवचकपणा आवण त्याचा 
सतर वित्ी्य बाजारपठेा सरुळीत 
चालण्यासाठी अवतश्य वनणा्भ्यक 
आह.े साि्भजवनकवरत्या वन्ंयवत्त 
बँकांच े उचच प्रमाण ह े भारताच्या 
बँवकंग क्ेत्ाच े िैवशषट्य रावहल े
आह.े वित्ी्य सखोलता कमी असण,े 
बडुीत कजा्भचा मोठा िाटा आवण 
साि्भजवनक क्ेत्ातील बँकांच ेमोठ्या 
प्रमाणािर झालले े कें द्रीकरण ही 
बँवकंग व्यिस े्पढुील प्रमखु आवहाने 
आहते. ह ेमदुिे औद्ोवगक कज्भपरुिठा  
आवण आतंरराष्टी्य भांडिली गरज 
भागिण्याच्या  बँकांच्या क्मतेिर 
म्या्भदा आणतात. ्या आवहानांचा 
मकुाबला करण्यासाठी सध्याच े
उपा्य परेुस े नाहीत. पढेु िाटचाल 
करत असताना आपल्याला बँवकंग 
क्ेत्ाला उत्जेन देण्याकरता तीन 
क्ेत्ांिर लक् कें वद्रत करण्याची गरज 
आह.े : बँकांच े प्रशासन सधुारण,े 
बँवकंग क्ेत्ात सपधा्भ िाढिण ेआवण 

बँकांिर कज्भ देण्याचा स्ोत महणनू 
असललेा दबाि कमी करण्यासाठी 
कंपनी रोखे बाजारपठेेचा विकास 
करण ेही ती क्ेत् ेआहते. 

भारतातल्ा बँि सधुारिांचा 
इवतहास 

१९९१ च्या आधी, भारतात 
बँवकंग क्ेत्ातल्या मोठ्या भागाच े
राष्टी्यीकरण केल े जात अस.े 
१९६९ मध्ये, सरकारने ५० 
कोटीहनू अवधक ठेिी असलले्या 
बँका राष्टी्यीककृ त केल्या. ८० 
टकक्यांहनू अवधक बँक शाखांिर 
सरकारच े वन्ंयत्ण होते. १९८० 
मध्ये, सरकारने अवतवरक्त महणजे 
देशभरात २०० कोटी रुप्यांहनू 
अवधक ठेिी असलले्या बँकाही 
आपल्या वन्ंयत्णात आणल्या. ९० 
टकक्यांपके्ा अवधक बँका सरकारच्या 
वन्ंयत्णाखाली होत्या आवण ्या 
कालािधीत ह े प्रमाण चांगल्या 
रीतीने वस्र होते. १९६९ ते 
१९९१ ्या कालािधीत, भौगोवलक 
प्रिेश, व्याप्तीची घनता आवण बँक 
शाखांची सखं्या ्यात लक्णी्य िाढ 
झाली. मोठ्या प्रमाणािर ठेिी आवण 
कज्भपरुिठ्यात िाढ ्याच्या बँका 

बँविंग क्ेत्ातील सधुारिा : एि ऐवतहावसि दृष्ीिोन

-अवतषा िुमार

बँिांच्ा भांडवलीिरिाचा 
आिार, लववचिपिा आवि 
त्ाचा सतर ववत्ती् बाजारपेठा 
सरुळीत चालण्ासाठी अवतश् 
वनिा्ज्ि आहे. साव्जजवनिवरत्ा 
वन्ंवत्त बँिांचे उचच प्रमाि हे 
भारताच्ा बँविंग क्ेत्ाचे ववैशष्ट् 
रावहले आहे. ववत्ती् सखोलता 
िमी असिे, बुडीत िजा्जचा 
मोठा वाटा आवि साव्जजवनि 
क्ेत्ातील बँिांचे मोठ्ा 
प्रमािावर झालेले िें द्ीिरि 
ही बँविंग व्वसिेपढुील प्रमखु 
आवहाने आहेत.
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साक्ीदार रावहल्या. प्राधान्य क्ेत्ातला 
कज्भपरुिठा १४ टकक्यांिरून ४१ 
टकक्याप्यांत िाढला.  

मात्, १९९१ प्यांत, बँकांची 
का्य्भक्मता आवण उतपादकतेमध्ये 
घसरण सरुु झाली, ग्ाहक सिेेचा 
दजा्भ अवतश्य समुार होता आवण 
नफा वमळिण्याची क्मता खपूच कमी 
झाली होती. १९९१ मध्ये, सरकारने 
जेवहा अ ््भव्यिस े्च े उदारीकरण 
केल,े तेवहा अनेक बँवकंग सधुारणाही 
हाती घेतल्या. श्ी. एम. नरवसमहम 
्यांच्या अध्यक्तेखालील वित्ी्य 
पद्धतीिरील सवमतीने १९९१ मध्ये, 
िैधावनक तरलता प्रमाण (Statutory 
Liquidity Ratio) आवण रोख 
राखीि प्रमाण (Cash Reserve 
Ratio) कमी करून बँकेच े स्ोत 
मकु्त करण,े व्याज दर वनवचित 
करण्यासाठी बाजारपठेी्य शक्तीिंर 
भरोसा ठेिण,े सपधा्भ िाढिण्यासाठी 
खासगी आवण परदेशी बँकांना प्रिेश 
सलुभ करण े आवण साि्भजवनक 
बँकांची सखं्या लक्णी्य वरत्या कमी 
करण ेअशा वशफारशी केल्या होत्या. 
एसएलआर आवण सीआरआरमध्ये 
कपात करण,े बाजारपठेेने वनधा्भवरत 
केललेा व्याज दर ठेिण े आवण 
नव्या खासगी आवण परदेशी बँका 
सरुु करण्यासह सवमतीच्या अनेक 
वशफारशी अमलात आणल्या गेल्या. 

बँवकंग क्ेत् मजबतू करण्यासाठी 
१९९८ मध्ये, नरवसमहम ्यांच्या 
अध्यक्तेखाली नेमलले्या बँवकंग 
क्ेत् सधुारणा सवमतीने आणखी 
उपा्य्योजनांची वशफारस केली. 

सध्याच्या उपा्यांबाबत झालले्या 
प्रगतीचा वतने आढािा घेतला 
आवण वन्यम, परेुसा भांडिली 
परुिठा आवण बँकांच े विलीनीकरण 
्याच्याशी सबंंवधत आणखी उपा्य 
प्रसतावित केल.े ्याही पढेु जाऊन, 
१९९८ च्या सवमतीने तंत्ज्ानाचा 
मोठ्या प्रमाणािर िापर, कौशल्य 
प्रवशक्ण आवण बँकांच ेव्यािसाव्यक 

व्यिस्ापन ्याबाबत पािल े
उचलण्याची वशफारस केली. 
१९९१ पासनूच ्यापकैी अमलात 
आणलले्या अनेक वशफारशीमंळेु 
बँवकंग क्ेत्ाची कामवगरी आवण 
मजबतुीमध्ये चांगलीच सधुारणा 
झाली. उदाहरणा ््भ, १९९० मध्ये 
जीडीपीचा िाटा महणनू बँवकंग 

व्यिस े्ने केलले्या कज्भपरुिठ्याच े
प्रमाण ५१.५ टकक्यािरून 
२००० मध्ये ५३.४ टकक्यांिर 
गेल.े तरीसदु्धा, अन्य देशात जीडीपी 
प्रमाणात कज्भ परुिठ्याच्या ते 
वनमम्यापके्ा कमी रावहल.े २००० 
मध्ये ह े प्रमाण चीनमध्ये १३३ 
टकके, मलवेश्यामध्ये १४३ टकके 
आवण ्ा्यलंडमध्ये १२२ टकके 
होते. 

२००० च्या दशकात, 
बँवकंग सधुारणांिर अनेक सवमत्या 
स्ापन करण्यात आल्या आवण 
पढुील सधुारणा हळहूळ ू अमलात 
आणल्या गेल्या. वित्ी्य क्ेत् 
सधुारणािरील सवमतीने भारतातल्या 
व्यापक आव ््भक आवण वन्यामक 
चौकटीबाबत, आव ््भक समािेशकता 
आवण देशांतग्भत वित्ी्य विकास 
विष्यक  वशफारशीचा समािेश 
केला. २०१४ मध्ये, भारतातल्या 
बँकांच्या प्रशासकी्य मंडळांचा 
आढािा घेण्यासाठी (पी जे ना्यक 
सवमती) सवमती स्ापन करण्यात 
आली. भारतातल्या बँवकंग क्ेत्ात 
सातत्याने मोठ्या प्रमाणािर 
असलले्या साि्भजवनक क्ेत्ातल्या 
बँकांचा प्रशासन आवण व्यिस्ापन 
िाढिण्यािर ्या सवमतीच्या प्रमखु 
वशफारशीचंा भर होता.

चाल ू वसिती :  साव्जजवनि 
क्ेत्ातल्ा बँिांचे वच्जसव आवि 
बुडीत मालमत्ता 

आजही, भारतात बँवकंग 
व्यिस े्त साि्भजवनक क्ेत्ातल्या 

२००० च्ा दशिात, 
बँविंग सधुारिांवर अनेि 
सवमत्ा सिापन िरण्ात आल्ा 
आवि पढुील सधुारिा हळहूळ ू
अमलात आिल्ा गेल्ा. 
ववत्ती् क्ेत् सधुारिावरील 
सवमतीने भारतातल्ा व्ापि 
आवि्जि आवि वन्ामि 
चौिटीबाबत, आवि्जि 
समावशेिता आवि देशांतग्जत 
ववत्ती् वविास ववष्ि  
वशफारशीचा समावशे िेला. 
२०१४ मध्े, भारतातल्ा 
बँिांच्ा प्रशासिी् मंडळांचा 
आढावा घेण्ासाठी (पी जे 
ना्ि सवमती) सवमती सिापन 
िरण्ात आली.
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बँकांच े उचच प्रमाण हचे िैवशषट्य 
रावहल े आह.े एकूण मालमत्चे्या 
७० टकके मालमत्ा असल्याने, 
साि्भजवनक क्ेत्ातल्या बँकांची 
कामवगरी एकंदरीत बँवकंग 
व्यिस े्च्या कामवगरीच े प्रवतवनवधति 
करते. प्रचडं आवण िाढत्या 
प्रमाणािरील बडुीत सपंत्ीत 
(NPAs) साि्भजवनक क्ेत्ातल्या 
बँकांच े ्योगदान सिा्भवधक असनू 
माच ्भ २०१६ मध्ये बडुीत सपंत्ीपकैी 
८८ टकके िाटा ्याच बँकांचा होता. 
वदिसेंवदिस ही पवरवस्ती आणखीच 
खराब होत आह.े दसुर्या शबदांत 
सांगा्यच ेतर, साि्भजवनक क्ेत्ातल्या 
बँकांच्या एकूण बडुीत कजा्भच े
प्रमाण माच ्भ २०१५ मध्ये २ लाख 
७८ हजार कोटी रुप्यांिरून जनू 
२०१७ मध्ये ७ लाख ३३ कोटी 
रुप्यांिर गेल ेआह.े 

साि्भजवनक क्ेत्ातल्या बँकांच्या 
बडुीत सपंत्ीचा िाटा जिळपास 
१६ टकके आह ेजे खासगी बँकांच्या 
िाट्यापके्ा तीन पटीनंी जासत 
आह.े िाढत्या बडुीत कजा्भमळेु 
साि्भजवनक क्ेत्ातल्या बँकांच्या 
आरोग्यािर विपरीत पवरणाम होत 
असनू त्याच े प्रवतवबंब ढासळणार्या 
मालमत्िेरील परतािा (ROA) 
आवण भांडिलािरील परतािा 
(ROE) प्रमाणात उमटलले े वदसते, 
जे २०१६ मध्ये दशकात प्र्मच 
उणमेध्ये गेल.े 

पण खासगी बँकांनाही बडुीत 
कजा्भच्या उचच प्रमाणाने पोखरल े
आह.े माच ्भ २०१६ मध्ये सि्भ 

अनसुवूचत व्यािसाव्यक बँकांच े
बडुीत कज्भ ६.१ वरिवल्यन इतके 
प्रचडं होते. त्यापढेु, सपंत्ीचा दजा्भ 
आवण नफ्याची क्मता वदिसेंवदिस 
खालाित गेली आह.े  माच ्भ २००८ 
ते माच ्भ २०१७ ्या कालािधीत 
सि्भ बँकांच्या एकूण कजा्भपकैी 
बडुीत कजा्भची टककेिारी ३.५ 
टकक्यािरून १२.१ टकक्याप्यांत 
िाढली आह.े २०१६-१७ च्या 

पवहल्या सहामाहीत बँकांच ेकरोत्र 
नफ्याच ेप्रमाण प्रत्येक िषती मागील 
िषा्भच्या तलुनेत कमी होत गेल े
आह.े मोठ्या प्रमाणािर बडुीत 
कजा्भसाठी कराव्या लागणाऱ्या 
तरतदुीत झाललेी मोठी िाढ, 
कज्भमाफी आवण वनविळ व्याजातनू 
वमळणाऱ्या उतपननात झाललेी घसरण 
्यामळेु बँकांच्या नफ्यात घट झाली 
आह.े 

बँवकंग क्ेत्ािर आलले्या ्या 
दबािाचा पवरणाम औद्ोवगक कजा्भत 
मंदी ्येण्यात झाला आह.े त्यांनी 
बँकांच्या आतंरराष्टी्य भांडिली 
गरजा भागिण्याच्या क्मतेिर म्या्भदा 
आणली आह.े जानेिारी २०१६  
मध्ये, औद्ोवगक क्ेत्ाला वदलले्या 
कजा्भचा ओघ ५.६ टकक्यांिरून 
जानेिारी २०१७ मध्ये ५.१ टकके 
इतका आटला. बॅसले ३ वनकषांतग्भत 
उचच भांडिली गरजा भागिण्याच्या 
बँकांच्या क्मतेमध्ये बडुीत कजा्भच े
उचच प्रमाण अडसर ठरत आह.े 
ह े वनकष जानेिारी २०१९ मध्ये 
अमलात ्येणार आहते. 

्या आवहानािर मात 
करण्यासाठी सरकारने वनधी 
परुिठा केला आह.े २०१५-
१६ मध्ये इदं्रधनषु ्योजनेंतग्भत 
बँकांच्या फेरभांडिलीकरण 
उपा्यातनू उचच बडुीत कजते आवण 
अ ््भव्यिस े्िरील त्यांच्या विपरीत 
पवरणामाची सरकारने दखल घेतली. 
नकारातमक पवरमाणांमध्ये बँकांच्या 
कजा्भत आणखी झाललेी घसरण, 
बँकांची कमी झाललेी नफाक्मता 
आवण भांडिली परुिठा करण्यात 
होत गेललेी घट ्यांचा समािेश 
आह.े ्यािर मात करण्यासाठी 
अ ््भ मंत्ाल्याने ऑकटोबर २४ ्या 
वदिशी बँकांच्या २ लाख १० हजार 
कोटी रुप्यांची  फेरभांडिलीकरण 
्योजना जाहीर केली. ्या वनधीमळेु 
साि्भजवनक क्ेत्ातल्या बँकांना 
त्यांच्या वकमान भांडिली गरजा 
तर भागिता ्येतीलच परंत ुआपल े

साव्जजवनि क्ेत्ातल्ा 
बँिांच्ा बुडीत संपत्तीचा वाटा 
जवळपास १६ टकिे आहे जे 
खासगी बँिांच्ा वा्ट्ापेक्ा 
तीन पटीनंी जासत आहे. वाढत्ा 
बुडीत िजा्जमळेु साव्जजवनि 
क्ेत्ातल्ा बँिांच्ा आरोग्ावर 
ववपरीत पवरिाम होत असनू 
त्ाचे प्रवतवबंब ढासळिार्ा 
मालमत्तवेरील परतावा (ROA) 
आवि भांडवलावरील परतावा 
(ROE) प्रमािात उमटलेले 
वदसते, जे २०१६ मध्े दशिात 
प्रिमच उिेमध्े गेले.
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ताळेबंद व्यिवस्त करून िाढत 
चाललले ेबडुीत कज्भ लपिता ्येईल. 

फेरभांडिलीकरणाच्या पढेु 
जाऊन, इदं्रधनषु ्योजनेत ससं्ातमक 
प्रशासन मजबतू करण्यासाठी 
आिश्यक व्यापक बँवकंग सधुारणा 
आवण बँवकंग व्यिस े्त प्रोतसाहन 
भत्ा श्णेीबद्ध करण े्यांचाही समािेश 
आह.े ्या ्योजनेच्या सात कलमांमध्ये 
जबाबदारी सवुनवचित करण्यासाठी 
चौकट त्यार करण,े साि्भजवनक 
क्ेत्ातल्या बँकांच े अध्यक् आवण 
मखु्य का्य्भकारी अवधकारी ्यांच्या 
भवूमका िेगळ्या करण,े वन्यकु्ती 
आवण प्रशासकी्य सधुारणांसाठी 
बँक बोड्भ ब्यरुो त्यार करण े्यांचा 
समािेश आह.े परंत,ु अंमलबजािणी 

अपणू्भ रावहली आह.े  आणखी पढेु, 
वदिाळखोरी सवंहता (IBC) बडुीत 
कजा्भच ेवनिारण करण्यासाठी उपा्य 
सचुिते. त्यात बँकांना आवण 
प्रित्भकांनी  २७० वदिसांच्या आत 
वनराकरण ्योजना मंजरू करण े
अवनिा्य्भ आह े  अन्य्ा सपंत्ीची 
वदिाळखोरी जाहीर करण्यास सामोरे 
जािे लागेल.  

जागवति संदभ्ज : व्ाप्ी आवि 
सपधा्ज 

वित्ी्य सखोलता वकंिा बँकांचा 
आकार ्या सदंभा्भत भारती्य बँका 
त्यांच्या जागवतक समकक् बँका, 
इतर वित्ी्य ससं्ा आवण बाजारपठेा 
आव ््भक उतपननाच्या तलुनेत 
वकतीतरी मागे आहते. वित्ी्य 
सखोलता ही बँवकंग व्यिस े्चा 
तलुनातमक आकार समजण्यासाठी 
महतिाची आहचे, परंत ु आव ््भक 
विकास आवण गरीबीच े वनमू्भलनात 
सकारातमक वरत्या सलंगनही आह.े ३ 
आव ््भक व्याप्तीमळेु ग्ामीण भागात 
गवरबीच्या वनमू्भलनात ्योगदान वदल े
आह,े ्यािर भारतातल्या राज्य 

सतरी्य आकडेिारीच्या अभ्यासातनू 
प्रकाश टाकला आह.े आककृ ती १ 
मध्ये जीडीपीचा िाटा महणनू बँकांची 
सपंत्ी आवण वनिडक सतंलुक घटक 
्यािर  प्रकाश टाकला आह.े इतर 
उभरत्या अ ््भव्यिस्ांच्या तलुनेत, 
भारतात जीडीपी आवण  खासगी 
कजा्भचा िाटा तसचे कज्भ आवण ठेिी 
्यातील गणुोत्र वनमन सतरी्य आह.े 
२०१५ मध्ये, भारतात खासगी 
कज्भ आवण जीडीपी ्यातील गणुोत्र 
५०.२ टकके होते तर चीनमध्ये 
१४० टकके आवण ब्ाझीलमध्ये 
७१ टकके होते. ५ त्याचप्रमाण,े 
२०१५ मध्ये बँक ठेिी आवण बँक 
कज्भ ्यातील गणुोत्र भारतात ७७ 
टकके होते तर तलुनेने ब्ाझीलमध्ये 
ते ११९ टकके आवण चीनमध्ये 
३१२ टकके होते.

काही नव्याने प्रिेश केलले्या 
बँकांसह मोठ्या बँकांच े बँवकंग 
व्यिस े्िर िच ्भसि आह.े माच ्भ 
२०१६ मध्ये, सिपोचच १० 
बँकांकडे  (सपंत्ीनसुार क्रमिारी) 
एकूण सपंत्ीतील ५८ टकके सपंत्ी 

फेरभांडवलीिरिाच्ा पढेु 
जाऊन, इंद्धनुष ्ोजनेत 
संसिातमि प्रशासन मजबतू 
िरण्ासाठी आवश्ि 
व्ापि बँविंग सधुारिा आवि 
बँविंग व्वसिेत प्रोतसाहन 
भत्ता श्िेीबद्ध िरिे ्ांचाही 
समावशे आहे. ्ा ्ोजनेच्ा 
सात िलमांमध्े जबाबदारी 
सवुनवचित िरण्ासाठी चौिट 
त्ार िरिे, साव्जजवनि 
क्ेत्ातल्ा बँिांचे अध्क् आवि 
मखु् िा ््जिारी अवधिारी 
्ांच्ा भवूमिा वगेळ्ा िरिे, 
वन्तुिी आवि प्रशासिी् 
सधुारिांसाठी बँि बोड्ज ब्रुो 
त्ार िरिे ्ांचा समावशे 
आहे.

आिृती १ : ठेवी धन बँिांच्ा  जीडीपीतील संपत्तीचा वाटा, 2015
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होती. १९९१ पासनू, केिळ १४ 
साि्भवत्क बँकांना परिाने मंजरू 
करण्यात आल ेआहते. त्या उलट, 
अमेवरकेत १९७६ आवण २००९ 
्या दरम्यान िावष्भक सरासरी १३० 
नव्या बँकांना सनद बहाल करण्यात 
आली. भारतात परदेशी बँकांची 
सखं्या लहान रावहली आह.े माच ्भ 
२०१६ नसुार, एकूण बँकांच्या 
सपंत्ीमध्ये परदेशी बँकांची सपंत्ी 
केिळ ६ टकके इतकी होती. 

पढुील वाटचाल 

भविष्यात, भारताने कज्भिाटप 
करण्याची िाढीि क्मता आवण 
साधनसपंत्ीच े उतपादक िाटप 
करण्यास स्ुयोग्य प्रोतसाहक 
रचनेसह अवधक मजबतू आवण 
उत्म भांडिलीककृ त बँवकंग 
व्यिस्ा आणण्याच े प्र्यत्न केल े
पावहजेत. मजबतू बँवकंग व्यिस्ा 
उभारण्यासाठी, फेरभांडिलीकरणाला 
कॉपपोरेट प्रशासकी्य सधुारणा, नव्या 
बँकांना प्रिेश करण्यासाठी कमी 
अडसर, सधुावरत वित्ी्य देखरेख, 
चतैन्यशील कॉपपोरेट कज्भ बाजारपठे 
आवण कज्भ िसलुीची का्य्भक्म ्ंयत्णा 
्यासह अनेक इतर उपा्यांची जोड 
द्ािी लागेल. 

तीन विवशष् क्ेत्ांना प्राधान्य 
वदल ेजाऊ शकेल. प्र्म विशषेत: 
साि्भजवनक क्ेत्ातल्या बँकांच्या 
बाबतीत प्रशासन सधुारणा आवण 
ससं्ा मजबतू करण े ह े आह.े 
क्रमिारीच्या सदंभा्भत, ्या सधुारणा 
फेरभांडिलीकरणा इतक्याच 

महतिाच्या आहते आवण त्याच्या 
इतक्याच तातडीने पाठपरुािा 
करण्याची गरज आह.े बडुीत कजा्भचा 
मकुाबला करण्यासाठी बँवकंग क्ेत्ात 
सधुारणा करण्याच्या महतिािर 
जागवतक उदाहरण े प्रकाशझोत 
टाकतात. उदाहरणा ््भ, चीनमध्ये, 
फेरभांडिलीकरणावशिा्य, बँवकंग 
क्ेत्ात सधुारणांमध्ये वित्ी्य वन्यमन 
आवण देखरेख मजबतू करण्यािर,  

कॉपपोरेट प्रशासनात सधुारणा आवण 
पारदश्भकता िाढिण्यािर सपष्पण े
भर देण्यात आला आह.े त्याचप्रमाण,े 
१९९० च्या दशकाच्या उत्राधा्भत 
वनमा्भण झालले्या पिू्भ आवश्यन 
वित्ी्य पचेप्रसगंानंतर बँकांिरील 
देखरेख सवुनवचित करण्यासाठी 
वित्ी्य देखरेख सिेा (FSS) 
स्ापन केली. काही प्रमाणात, 

सरकारने बँकांच्या अवधक चांगल्या 
प्रशासनाची गरज मान्य केली आह.े 
बँक अवधकाऱ्यांच्या वन्यकु्तीिर 
देखरेख करण्यासाठी सिा्यत् बँक 
बोड्भ ब्यरुो त्यार करण्याची सचूना 
इदं्रधनषु ्योजनेने केली आह.े जर अस े
खर्या अ्ा्भने सिा्यत् बोड्भ स्ापन 
केल े तर साि्भजवनक क्ेत्ातल्या 
बँकांच्या प्रशासनािर अत्ंयत चांगला 
पवरणाम होईल. अवधक उत्रदाव्यति 
वनवचित केल्याने बँकांची कज्भ 
देण्याची व्यिस्ा कजा्भच्या उतपादक 
िाटपाच्या धततीिर आह े्याची खात्ी 
केली जाईल. ्याची अंमलबजािणी 
कालबद्ध पद्धतीने वहािी, ्याची खात्ी 
करण्याची गरज आह.े 

सधुारणा करण्यास िाि 
असलले ेदसुरे क्ेत् महणजे कॉपपोरेट 
रोखे बाजारपठेेचा विकास ह े हो्य. 
रोखे बाजारपठेांनी बँकांसाठी 
महतिाचा आव ््भक स्ोत महणनू 
परूक भवूमका बजािण्याची गरज 
आह.े तरल आवण वकमतीिर जासत 
पवरणाम न होता ज्यात समभागांची 
मोठ्या प्रमाणािर खरेदी – विक्री 
केली जाते अशा डीप माकते टसमळेु 
कंपन्यांना कमी वकमतीिर कज्भ 
उभारण े शक्य होईल. कालांतराने, 
कॉपपोरेट कजा्भसाठी स्ोत महणनू 
रोखे बाजारांचा िाटा िाढेल आवण 
कज्भिाटपात बँकांचा िाटा कमी होत 
जाईल. 

बँवकंग क्ेत्ातल्या सधुारणांच े
वतसरे क्ेत् बँवकंग क्ेत् अवधक 
सपधा्भतमक बनिण्याच े काम सतत 
सरुु ठेिण े ह े आह.े अवधक सपधा्भ 

नव्ा बँिांना प्रवशे 
िरताना असलेले गरजांचे 
अडिळे आिखी िमी िरून 
त्ांचा प्रवशे अवधि सोपा 
िरता ्ेईल. परूि रचनेमळेु 
परदेशी बँिांना भारती् 
बँविंग क्ेत्ात प्रवशे िरण्ास 
प्रोतसाहन तर वमळेलच, परंतु 
जागवति धकक्ांमळेु होिारा 
पवरिाम म्ा्जवदत िरण्ास 
त्ाची मदत होऊ शिेल. 
दीघ्जिाळात, अवधि सपधजेचा 
फा्दा िा ््जक्मता आवि 
नफाक्मता वाढण्ास मदत 
होईल.
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आवण सशंोधन ्यांना खतपाणी 
घालण्यासाठी भारताने खासगी 
आवण परदेशी बँकांना प्रिेश 
करण्यास उत्जेन देण े सरुु ठेिल े
पावहजे. निीन ‘ऑन टॅप’ धोरण ह े
्या वदशनेे उचललले े सकारातमक 
पाऊल आह.े तरीसदु्धा, नव्या बँकांना 
प्रिेश करताना असलले े गरजांच े
अड्ळे आणखी कमी करून त्यांचा 
प्रिेश अवधक सोपा करता ्येईल. 
परूक रचनेमळेु परदेशी बँकांना 
भारती्य बँवकंग क्ेत्ात प्रिेश 

करण्यास प्रोतसाहन तर वमळेलच, 
परंत ु जागवतक धकक्यांमळेु होणारा 
पवरणाम म्या्भवदत करण्यास त्याची 
मदत होऊ शकेल. दीघ्भकाळात, 
अवधक सपधतेचा फा्यदा का्य्भक्मता 
आवण नफाक्मता िाढण्यास मदत 
होईल. 

ऐवतहावसक दृषट्या, भारतातल्या 
बँवकंग क्ेत्ाच्या विशषेतः ९० 
च्या दशकातल्या सधुारणांचा भर 
सपधा्भ िाढिण,े प्रशासन मजबतू 
करण े आवण वन्यमनािर रावहला 

आह.े भविष्यातल्या सधुारणा ्याच 
आधारािर केल्या पावहजेत आवण 
पिूतीच्या अनभुिातनू धडे वशकल े
पावहजेत. 

nnn

लखेका वनती आ्योगामध्ये अ ््भतज् 
पदािर का्य्भरत असनू त्यांनी 
जागवतक बँकेसाठीही काम केल े
आह.े 
email :atisha.kumar@nic.in
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राष्टवपता महातमा गांधी 
महणा्यच,े ‘खरा 

भारत ग्ामीण भागातच राहतो’.
महणनूच देशाचा सिाांगीण विकास 
वहा्यचा असले तर ग्ामीण भागाचा 
विकास होण े आिश्यक आह.े 
देशाला सिातंत््य वमळाल्यापासनू, 
धोरणकत्याांनी  ग्ामीण भागाचा 
उतकष्भ होण्यािर मखु्य भर वदला आह.े 
सिातंत््य वमळाल्यानंतरच्या गेल्या 
७० िषाांत, सरुुिातीला सहकारी 
पत रचनेपासनू सरुुिात करण्यात 
आली.त्यानंतर साि्भजवनक क्ेत्ातील 
बँकांच ेराष्टी्यीकरण करण्यात आल.े 
त्यानंतर १९७६मध्ये प्रादेवशक 
ग्ामीण बँका सरुु करण्यात आल्या.
अशा प्रकारे, औपचावरक ग्ामीण 
ससं्ातमक रचनेचा अनेक पटीने 
िाढ आवण विसतार झाला. ददुदैिाने, 
इतके सारे विसतार का्य्भक्रम हाती 
घेऊनसदु्धा ग्ामीण लोकसखं्येचा 
बराच मोठा भाग आव ््भक प्रवक्र्येत 
सामाि ू शकला नाही. अजनूही 
तो सािकारी पाशात अडकललेा 
आह,ेआवण अ्ा्भतच ही वचतंेची बाब 
आह.े 

जागवतक सदंभा्भत विचार 
केल्यास, बँक व्यिहार करत नसलले े

ग्ामीि बँिव्वसिेपढुील समस्ा आवि आवहाने

२४% प्रौढ ह े भारतात राहतात.
दवक्ण आवश्याचा विचार करता ह े
प्रमाण दोन तकृवत्यांश इतके आह.े
बँकेच े व्यिहार करण्याची क्मता 
असलले्या समुारे ३१कोटी ग्ामीण 
भारती्यांना औपचावरक बँवकंग सिेा 
उपलबध नाही.राज्यसतरी्य बँकस्भ 
सवमती च्या ३० जनू,२०१६ 
रोजी सादर करण्यात आलले्या 
अहिालानसुार, भारतातील एकंदर 
सहा लाख खेडेगािांपकैी चार 
लाख ५२हजार १५१ गािांमध्ये 
बँकेच्या सवुिधा परुिण्यात आल्या 
आहते. ्यामध्ये१४ हजार,९७६ 
बँक शाखांमाफ्भ त,चार लाख, 
१६हजार ६३६ व्यिसा्य 
प्रवतवनधीमंाफ्भ त आवण िीस हजार, 
५३९ इतर मागाांनी महणजे एटीएम, 
मोबाइल वहनॅ ्या मागाांनी बँकेच्या 
सवुिधा परुिण्यात आल्या आहते.
भौवतक आवण सामावजक पा्याभतू 
सवुिधांची फारशी समाधानकारक 
नसललेी पवरवस्ती उदाहरणा ््भ, 
ग्ामीण भागातील विद्तुीकरणाच े
िासति ्यांचाही आव ््भक सिेांच्या 
उपलबधतेिर पवरणाम होतो. 

देशातील ग्ामीण साक्रतेच े
प्रमाण सरासरी ७१% आह.े

 मंजलुा वधवा

देशाला सवातंत्् 
वमळाल्ापासनू, धोरिित्ायंनी  
ग्ामीि भागाचा उतिष्ज होण्ावर 
मखु् भर वदला आहे. सवातंत्् 
वमळाल्ानंतरच्ा गेल्ा ७० 
वषायंत,सरुुवातीला सहिारी पत 
रचनेपासनू सरुुवात िरण्ात 
आली.त्ानंतर साव्जजवनि 
क्ेत्ातील बँिांचे राष्टी्ीिरि 
िरण्ात आले.त्ानंतर 
१९७६मध्े प्रादेवशि ग्ामीि 
बँिा सरुु िरण्ात आल्ा.
अशा प्रिारे, औपचावरि ग्ामीि 
संसिातमि रचनेचा अनेि पटीने 
वाढ आवि ववसतार झाला.

मंिन
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त्यांच्यापकैी एखाद्ाच े जर  बँकेत 
एखादे काम असले तर त्यासाठी 
त्याला बँकेत जािे लागते .वतची 
कामकाजाची िेळ असते सकाळी 
१० ते सधं्याकाळी ५. ह े काम 
करण्यासाठी त्याला त्या वदिसाच े
िेतन बडुिािे लागण्याची शक्यता 
असते.कारण बँकेची शाखा काही 
त्याच्या कामाच्या वठकाणाजिळ 
नसते.त्यासाठी त्याला प्रिास करून 
जािे लागते.्या अडचणी लक्ात 
घेऊन बँका, पत परुिठा आवण 
बचत खात्यांच्या कामात सधुारणा 
घडिनू आणनू ्या सिेा ग्ाहकाला 
तिवरत आवण सहजी उपलबध 
करून देण्यासाठी अनेक प्र्यत्न 
करीत आहते.्यासाठी त्या सि्ंयसिेी 
ससं्ा, सि्ंयसहा्यता गट(बचत 
गट),सकू्म वित् परुिठा करणाऱ्या 
ससं्ा,तसचे बँकेच े प्रवतवनधी वकंिा 
व्यिसा्य प्रवतवनधी ्यांच्यासारख्या 
अध्भ औपचावरक वितरण माध्यमांचा 
मध्यस् महणनू िापर करतात.अस े
असल ेतरी ही सि्भ माध्यमे सध्याच्या 
त्यांच्या सिरुपात म्या्भवदत सिरूपातच 
सिेा देऊ शकतात आवण साहवजकच 
त्यामळेु ्या पद्धतीमंध्ये काही उणीिा 
राहनू जातात.

्यावशिा्य,आणखी एक 
मदुिा महणजे अनेक बँका ग्ामीण 
बाजारपठेेकडे आव ््भक सधंी महणनू 
न बघता एक का्यदेशीर(वन्यामक) 
गरज महणनू बघतात.उघड-उघड 
्याची अनेक कारण े वदसतात.ती 
महणजे ग्ामीण घरांमध्ये उतपनन 
आवण खचा्भच्या पद्धती ्या दोनहीमध्ये 
अवन्यवमतता असल्यामळेु बरीचशी 

कुटुंबे कजा्भची मखु्य रककम तर 
राह ूदेतच पण व्याजही भरू शकत 
नाहीत,असा बँकांचा अनभुि आह.े
्या सगळ्याच ेमखु्य कारण महणजे 
ग्ामीण अ ््भव्यिस्ा ही पािसाच्या 
लहरीपणािर अिलंबनू आह.ेतसचे 
कज्भमाफीही बऱ्याचदा राजकी्य 
हतेनूे प्रवेरत असते.त्यामळेु बँकांच्या 
अडचणीत आणखी भर पडते.
लहान गािांमध्ये सि्भसाधारणपण े
ठेिीबंाबतच े व्यिहार वकंिा पत 

िापर असलले्या एटीएम,फोन 
बँवकंग,इटंरनेट बँवकंग  ्यांसारख्या 
सवुिधांचा सहजपण े िापर करू 
शकत नाहीत.त्यांना बहतुेक 
व्यिहारांसाठी बँकेच्या शाखांिरच 
अिलंबनू राहािे लागते पवरणामी 
बँकांिर ्याचा आव ््भक भार पडतो.
ग्ामीण भागात उतपननाच े स्ोत ह े
अवतश्य अवन्यवमत आवण अवस्र 
असल्याने तसचे िैद्की्य आवण 
सामावजक कारणांसाठी अचानकपण े
उदभिणारे खचा्भच े प्रमाणही जासत 
असल्याने कज्भ देताना,बँकांना मोठा 
धोका पतकरािा  लागतो. बँकांनी 
उतपादन खच ्भ िसलू होण्याइतपत 
वकंिा वनकडीच्या काही कारणांसाठी 
प्रा्वमक बचत सिेा वकंिा सकू्म कज्भ 
द्ािीत अशी गरीब गटांची अपके्ा 
असते.त्याच िेळी शतेकरी आवण 
शतेकरी ससं्ा ्यांच्या आव ््भक गरजा 
मोठ्या असतात.त्यांना उतपादन, 
गुंतिणकू,प्रवक्र्या आवण बाजारपठेेत 
विक्री ्या सि्भ कारणांसाठी तसचे 
उतपादनाशी वनगडीत असलले्या 
जोखमीचं े वनराकरण करण्यासाठी 
मोठ्या रकमेची कजते हिी असतात.
जोखमीच्या कारणांमध्ये जीवित 
वकंिा मालमत्चेी हानी झाल्यास 
विम्याची तरतदू असािी अशी 
अपके्ा असते.

 ‘ग्ामीण ग्ाहक ह ेविश्सनी्य 
आहते’,आवण ग्ामीण ग्ाहक 
महणजे केिळ शतेकरी आवण 
अवशवक्त लोक नवहते तर निीन 
तंत्ज्ानाचा िापर आवण सिीकार 
करू शकणाऱ्या निीन  वपढीचाही 
्यामध्ये समािेश आह.े ्या निीन 

ग्ामीि भागातील बरेच 
लोि साक्र नसल्ाने ते 
तंत्ज्ानाचा वापर असलेल्ा 
एटीएम,फोन बँविंग,इंटरनेट 
बँविंग  ्ांसारख्ा सवुवधांचा 
सहजपिे वापर िरू 
शित नाहीत.त्ांना बहुतेि 
व्वहारांसाठी बँिेच्ा 
शाखांवरच अवलंबनू राहाव े
लागते पवरिामी बँिांवर ्ाचा 
आवि्जि भार पडतो.ग्ामीि 
भागात उतपननाचे स्ोत हे अवतश् 
अवन्वमत आवि अवसिर 
असल्ाने तसेच वदै्यिी् 
आवि सामावजि िारिांसाठी 
अचानिपिे उदभविारे खचा्जचे 
प्रमािही जासत असल्ाने िज्ज 
देताना,बँिांना मोठा धोिा 
पतिरावा  लागतो.
व्यिहार ्याच ेप्रत्येक खातेदारवनहा्य 
प्रमाण कमी असते.त्यामळेु प्रत्येक 
शाखेमध्ये वकंिा माध्यमामध्ये 
बँकेला अवधक ग्ाहकांची जरुरी 
भासते.ग्ामीण भागातील बरेच 
लोक साक्र नसल्याने ते तंत्ज्ानाचा 
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गकृवहतकािर ग्ामीण अ ््भव्यिस े्चा 
विचार होण ेआिश्यक आह.ेमहणनूच 
सि्भसमािेशक आव ््भक क्ेत्ाची 
वनवम्भती करून त्यामध्ये मागणीनसुार 
आराखडा त्यार करण,ेका्य्भक्म 
बहवुिध आव ््भक उतपादनांची आवण 
सिेांची तरतदू करण ेआवण ग्ामीण 
भागातील िैविध्यपणू्भ ग्ाहकांच्या 
गरजांची पतू्भता करणाऱ्या शाश्त 
ससं्ांची वनवम्भती करण े ही 
काळाची गरज आह.ेअशा प्रकारे 
सि्भसमािेशक,तरीही शाश्त 
ग्ामीण आव ््भक व्यिस्ा  विकवसत 
करण ेह ेअत्ंयत आवहानातमक अस े
काम आह.ेह ेकरत असताना परूक 
प्रशांच े भान आवण समज असण े
आिश्यक आह.ेत्यांच े पढुील सात 
प्रकारांत िगतीकरण करता ्येईल :

 उतपादन धोरि : लहान 
आव ््भक व्यिहाराच्या गरजा 
लक्ात घेऊन तसचे लिवचकता, 
उपलबधतेत सातत्य आवण सो्य 
्याबाबत कोणतीही तडजोड न 
करता िैविध्यपणू्भ उतपादने आवण 
सिेा विकवसत करता ्येईल का? 
ग्ामीण भागातील िंवचत समाजातील 
गवरबी कमी करण्यासाठी आवण 
विकासाचा दर िाढिण्यासाठी 
कोणत्या प्रकारची आव ््भक उतपादने 
अवतश्य पवरणामकारक ठरतील? 
्या प्रशांिर विचार होण ेआिश्यक 
आह.े

 िा ््जपद्धती: समाजातील 
िंवचत आवण असरुवक्त घटकांप्य ांत 
पोचण्यास बँकांना मदत करण्यासाठी 
विना अड्ळा, कोणत्याही आव ््भक 

व्यिहा्य्भतेला धकका न पोचिता 
ग्ाहकांच्या े्ट दाराप्य ांत सिेा 
पोचिण्यासाठी कशा प्रकारची 
व्यिसा्य का्य्भपद्धती अस ू
शकते?शाखा प्रमखु असलले्या 
बँकेच्या का्य्भपद्धतीत ्येणारे 
अड्ळे टाळनू आपण शाखाविरहीत 
का्य्भक्म कें द्र(हब) आवण बोलक्या 
प्रवतककृ तीची वनवम्भती करू शकू का?

 भागीदारी: बँक व्यिस े्ची 
सवुिधा वमळणाऱ्या आवण न 
वमळणाऱ्या लोकांना विविध 
प्रकारच्या सिेा परुिठादारांकडून 
सिेा वमळताना कोणत्या अडचणीशंी 
सामना करािा लागतो? बँका आवण 
इतर ससं्ांची भागीदारी आव ््भक 
सिेा सहजपण े उपलबध होण्यासाठी 
का्य्भक्म आवण पवरणामकारक ठरते 
का?इतर ससं्ा ्यामध्ये व्यिसा्य 
प्रवतवनधी,सि्ंय-सहा्यता गट,सकू्म 

सव्जसमावशेि आवि्जि 
क्ेत्ाची वनवम्जती िरून त्ामध्े 
मागिीनुसार आराखडा त्ार 
िरिे,िा ््जक्म बहुववध आवि्जि 
उतपादनांची आवि सेवांची तरतदू 
िरिे आवि ग्ामीि भागातील 
ववैवध्पिू्ज ग्ाहिांच्ा गरजांची 
पतू्जता िरिाऱ्ा शाश्त 
संसिांची वनवम्जती िरिे ही 
िाळाची गरज आहे.अशा 
प्रिारे सव्जसमावशेि,तरीही 
शाश्त ग्ामीि आवि्जि 
व्वसिा  वविवसत िरिे हे 
अत्ंत आवहानातमि असे िाम 
आहे

वित् ससं्ा,इत्यादीचंा समािेश होतो.

 संरक्ि: ग्ामीण वित् 
परुिठा करणाऱ्या आवण त्याचा लाभ 
घेणाऱ्या दोघांनाही अशा प्रकारच्या 
सिेा परुिताना आवण त्याचा लाभ 
घेताना त्याचा दरुुप्योग वकंिा 
गैरिापर होऊ न्ये ्यासाठी कोणत्या 
उपा्य्योजना करता ्येतील?कोणत्या 
्ंयत्णा राबिता ्येतील.

आव ््भक क्ेत्ात असललेी िाढती 
असरुवक्तता लक्ात घेता कज्भदारांना 
त्यांच्या जोखमीचं े वनराकरण होईल 
्यासाठी ्योग्य अशी काही ्ंयत्णा 
आह े का? पत ससंककृ तीमध्ये 
असणाऱ्या आव ््भक चढ-उतार आवण 
अवनवचिततेबाबत कज्भ परुिठादारांना 
काही सरंक्ण वदल ेजाते का?

 नफा  (किफायतशीरपणा): 
एकाच िेळी ग्ामीण ग्ाहकांना 
िाजिी वकंमतीत आवण सिीकाराह्भ 
ठरू शकतील अशा आव ््भक सिेा 
परुिताना त्या परुिठादारांनाही 
सातत्याने वटकून राहण्यासाठी 
फा्यदेशीर ठरू शकतील अशा 
सिरुपाची व्यिसा्यविष्यक धोरण े
आवण वितरण पद्धती आखण्यात 
आली आहते का? कोणत्या 
प्रवतककृ तीमध्ये ग्ाहक सिेचछेने ्योग्य 
ती वकंमत द्ा्यला त्यार असतात 
्याची चाचपणी कशाप्रकारे करता 
्येईल?

 उतपादिता: ग्ामीण 
भागात परुिल्या जाणाऱ्या आव ््भक 
सिेांची उतपादकता आपल्याला  
कशी िाढिता ्येईल? आव ््भक 
सिेा अवधक उतपादनक्म आवण 
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अनकूुल ठरण्यासाठी वित् आवण 
इतर साधनसपंत्ी ( ्यामध्ये ‘के्रडीट 
पलस’ अॅपरोच चा विचार ्येतो.्या 
दृवष्कोनात केिळ कज्भ देण े(सकू्म 
वित् परुिठा) एिढाच विचार नसतो 
तर कज्भ देताना मोठ्या प्रमाणािर 
त्याचा विकास प्रवक्र्येसाठी कसा 
उप्योग होईल ्याचा विचार होतो.
उदाहरणा ््भ – समदुा्य सघंटन,नेतकृति 
प्रवशक्ण,उद्ोजकता विकास अशा 
प्रकलपांना कज्भ परुिठा केला जातो) 
्यांच्यात समनि्य साधण्यासाठी 
कोणती धोरण े आखण े गरजेच े
आह?े

 लोि(बँि िम्जचारी): 
आव ््भक समािेशकता ही सकंलपना 
राबिताना ग्ामीण भागातील 
बँक शाखांमध्ये काम करणाऱ्या 
कम्भचाऱ्यांना ज्ान,कौशल्य आवण 
दृवष्कोन ्याविष्यीच े्योग्य प्रवशक्ण 
वदल ेजाते का? ते काम करताना 
ससुजज असतात का? ह े नव्या 
प्रकारच े काम करण्यासाठीची 
अनकूुल मानवसकता त्यांच्यात 
वनमा्भण केली जाते का? सभंाव्य 
ग्ाहक कोण आहते ह े ओळखनू 
त्यांना ्योग्य सलला देण्याची,तसचे 
बँकेच्या विविध प्रकारच्या सिेांबाबत 
मावहती देण्याची क्मता,आकलन 
आवण बांवधलकी ्या कम्भचाऱ्यांच्यात 
असते का?

नेलसन मंडेला महणाल े होते, 
‘‘ज्यांच्याकडे मबुलक प्रमाणात आह े
त्यांनाच आणखी देण े्यािर आपल्या 
प्रगतीची कसोटी अिलंबनू नाही,तर 
ज्यांच्याकडे अत्यलप आह,ेत्यांना 

परेुशी मदत करण े महणजे खरा 
विकास आवण प्रगती’’.

भारतात आव ््भक समािेशकतेचा 
पवहला रचनातमक प्र्यत्न 
२००५मध्ये करण्यात आला.

भारती्य बँकेच े अध्यक् के सी 
चक्रितती ्यांच्या हसते ्या उपक्रमाचा 
प्रारंभ झाला. गािातील सि्भ 
घरांमध्ये बँकेच्या सवुिधा परुिण्यात 
आल्या आहते असा सनमान वमळणारे 
‘मंगलम’ ह ेपवहल ेखेडेगाि ठरल.े
भारती्य वरझवह्भ बँकेने आव ््भक 
समािेशकतेच े उपक्रम एक मोहीम 
महणनूच हाती घेतल ेआहते.्यामध्ये 
नव्या उतपादनांची तरतदू,वन्यामक 
माग्भदश्भक तत्िांमध्ये वशव्लता 
आवण मदतीचा हात देणाऱ्या इतर 
उपा्य्योजना अशी धोरण े एकवत्त 

आणली आहते. ्याचा मखु्य उदिेश 
शाश्त आवण मोठ्या प्रमाणािर 
आव ््भक समािेशकता आणण.े
्यासबंंधात,वरझवह्भ बँकेने काही पािल े
उचलली आहते. ‘नो फ्ील’ खाती 
उघडण्यास प्रोतसाहन देण(ेनो फ्ील 
खाते महणजे खात्यामध्ये शनू्य वकंिा 
अगदी कमी रककम असली तरी 
ते खाते चाल ू राहते.आव ््भकदृषट्या 
दबु्भल आवण गरीब लोकांसाठी ही 
्योजना बँकेने सरुु केली आह)े. 
्याचबरोबर जनरल के्रडीट काड्भ 
देण े ही ्योजनाही सरुु करण्यात 
आली आह.ेलहान ठेिी आवण लहान 
कजते ्या ्योजनांद्ारे वमळ ूशकतात.
िषा्भला ५०,००० रुप्यांपके्ा 
कमी ठेिी ठेि ूशकणाऱ्या लोकांना 
जर खाती उघडा्यची असतील 
तर त्यासाठी काही वन्यम वशव्ल 
करण्यात आल ेआहते.गरीब आवण 
िंवचत लोकांना सहजी कज्भ उपलबध 
वहािे ्यासाठी जनरल के्रडीट काड्भ 
देण्यात ्येतात.शतेकऱ्यांना सहजपण े
आवण िेळेिर कज्भ परुिठा करता 
्यािा ्या उदिेशाने बँवकंग व्यिस े्ने 
वकसान के्रडीट काड्भ देण्यास सरुुिात 
केली.सपटेंबर,२०१६ अखेर 
पाच कोटीपंके्ा जासत शतेकऱ्यांना 
वकसान के्रडीट काड्भ देण्यात आली.
भारती्य वरझवह्भ बँकेने, जानेिारी, 
२००६ मध्ये व्यािसाव्यक 
बँकांना, आव ््भक आवण बँवकंग सिेा 
परुिण्यासाठी,वबगर सरकारी ससं्ा 
(सि्ंयसिेी ससं्ा,सि्ंय सहा्यता 
गट), सकू्म वित् परुिठा करणाऱ्या 
ससं्ा आवण इतर नागरी सामावजक 
सघंटना आवण ससं्ा ्यांची मध्यस् 

वषा्जला ५०,००० 
रुप्ांपेक्ा िमी ठेवी ठेव ू
शििाऱ्ा लोिांना जर 
खाती उघडा्ची असतील तर 
त्ासाठी िाही वन्म वशविल 
िरण्ात आले आहेत.गरीब 
आवि ववंचत लोिांना सहजी 
िज्ज उपलबध वहाव े ्ासाठी 
जनरल रेिडीट िाड्ज देण्ात 
्ेतात.शेतिऱ्ांना सहजपिे 
आवि वळेेवर िज्ज परुवठा 
िरता ्ावा ्ा उद्ेशाने बँविंग 
व्वसिेने विसान रेिडीट 
िाड्ज देण्ास सरुुवात िेली.
सपटेंबर,२०१६ अखेर पाच 
िोटीपंेक्ा जासत शेतिऱ्ांना 
विसान रेिडीट िाड्ज देण्ात 
आली.
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महणनू मदत घेण्यास परिानगी 
वदली.ह े मध्यस्, व्यािसाव्यक 
बँकांच्या ितीने व्यािसाव्यक 
सवुिधा देणारे वकंिा व्यािसाव्यक 
प्रवतवनधी महणनू काम करतात.
वरझवह्भ बँकेने व्यािसाव्यक बँकांना 
विविध भागांमध्ये १००% आव ््भक 
समािेशन मोहीम राबिण्याच ेवनदतेश 
वदल.े पवरणामी, पदुचुरेीसारख्या 
कें द्रशावसत प्रदेशांनी आवण वहमाचल 
प्रदेश,केरळ ्यांसारख्या राज्यांनी 
त्यांच्या सि्भ वजलह्ांमध्ये १००% 
आव ््भक समािेशन झाल्याच ेजाहीर 
केल.ेवरझवह्भ बँकेने,२०२०प्यांत, 
समुारे ६० कोटी नव्या ग्ाहकांची 
खाती उघडण्याच े आवण त्यांना 
मावहती तंत्ज्ानाचा लाभ घेऊन विविध 
माध्यमांच्या मदतीने सिेा देण्याच े
ठरिल े आह.ेअस े असल े तरी, 
वनरक्रता, कमी उतपनन, बचतीची 
सि्य नसण ेआवण ग्ामीण भागात 
बँकांच्या शाखांची सखं्या कमी 
असण े इत्यादी कारणांमळेु अनेक 
राज्यांमध्ये आव ््भक समािेशकतेत 
अड्ळे ्येत आहते. ्यावशिा्य, 
अपरुी का्यदेशीर आवण आव ््भक 
रचना ह ेही एक कारण आह.े

आव ््भक समािेशकतेत ्येणाऱ्या 
अड्ळ्यांचा एक एक मदुिा घेऊन 
विचार करू्या :

१) ग्ामीण भागातील,गरीब 
लोकांप्य ांत पोचण्यासाठी,व्यिसा्य 
प्रवतवनधी ही सकंलपना प्रभािीपण े
राबिण्यासाठी पढुील उपा्य्योजना 
करण ेआिश्यक आह े:

  का्यम कमी उतपनन 
असणाऱ्या ग्ाहकांशी सपंक्भ  आवण 
आव ््भक व्यिहारही कमी रकमेच े
त्यामळेु व्यिसा्य प्रवतवनधीनंा ते देत 
असलले्या सिेांचा परेुसा मोबदला 
वमळत नाही.व्यिसा्य प्रवतवनधीचं्या 

सिेांचा इष्तम िापर करा्यचा 
असले तर बँकांनी त्यांना परेुसा, 
्योग्य तो मोबदला वदला पावहजे.
महणजे मग त्यांना गािागािातील 
गािकऱ्यांच्या घरोघरी जाऊन बँवकंग 
सिेा पोचिण्याबदिल प्रोतसाहन 
वमळेल.

 व्यिसा्य प्रवतवनधीचं्या 
कामािर देखरेख ठेिण्यासाठी 
आवण रोख पशैाच े व्यिस्ापन 
करण्यासाठी,ग्ाहकांच्या तक्रारीचंी 
दखल घेण्यासाठी बँकांनी ्योग्य 
अंतरािर शाखा उघडण ेआिश्यक 
आह.े

 व्यिसा्य प्रवतवनधीनंी 
प्रभािीपण ेकाम करण्यासाठी बँकांनी 
पढुाकार घेऊन त्यांच्यासाठी ्योग्य 

ते प्रवशक्ण आवण कौशल्य विकास 
का्य्भक्रम राबिण ेआिश्यक आह.े

२)  गािात राहणाऱ्या गरीब 
गािकऱ्यांच्या गरजा लक्ात घेऊन 
त्यांना िाजिी  वकंमतीत,परिडतील 
अशा दराने िापरता ्येतील अशी 
्योग्य आवण नाविन्यपणू्भ उतपादने 
विकवसत करण े अत्ंयत आिश्यक 
आह.े 

 गािकऱ्यांना सािकारांकडून 
कजते घेण्यापासनू परािकृत् करण्यासाठी 
बँकांनी कज्भ वितरण करण्याच्या 
आपल्या का्य्भपद्धतीत सोपपेणा 
आवण लिवचकता आणली पावहजे.

३) मावहती आवण सपंक्भ  
तंत्ज्ानाने सक्म झालले्या 
िातािरणात ्या ्ंयत्णचेा व्यािहावरक 
उप्योग करून घेऊन का्य्भशील 
आव ््भक समािेशनाच े अंवतम ध्ये्य 
लिकरात लिकर साध्य करण े
आिश्यक आह.े

 ग्ामीण भागात आवण 
बँकेची सवुिधा नसलले्या भागात 
गािकऱ्यांना सिेा देण्यासाठी बँकांनी 
एटीएमच े जाळे िाढिण े गरजेच े
आह.ेत्याचबरोबर,्योग्य त्या सरुक्ा 
उपा्य्योजना करण े आवण आव ््भक 
साक्रता मोहीम राबिण े गरजेच े
आह.े

 ग्ामीण भागात एकंदरच 
लहान रकमेच्या आव ््भक व्यिहारािर 
होणारा खच ्भ कमी करण्यासाठी रूप े
काड्भ िापर िाढिण्यासाठी प्रोतसाहन 
देण ेगरजेच ेआह.े 

पदुचेुरीसारख्ा िें द्शावसत 
प्रदेशांनी आवि वहमाचल 
प्रदेश,िेरळ ् ांसारख्ा राज्ांनी 
त्ांच्ा सव्ज वजल्हांमध्े 
१००% आवि्जि समावशेन 
झाल्ाचे जाहीर िेले.वरझवह्ज 
बँिेने,२०२०प य्ंत,समुारे ६० 
िोटी नव्ा ग्ाहिांची खाती 
उघडण्ाचे आवि त्ांना मावहती 
तंत्ज्ानाचा लाभ घेऊन ववववध 
माध्मांच्ा मदतीने सेवा 
देण्ाचे ठरवले आहे.
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 आपल्या देशातील ककृ षी 
आवण ग्ामीण विकासासाठी 
असललेी वशखर बँक,नाबाड्भने,जरी 
्या अगोदरच वकसान के्रडीट काड्भच े
इलकेरिॉवनक के्रडीट काड्भ आवण रूप े
वकसान के्रडीट काड्भमध्ये रूपांतरण 
करण्यासाठी अनेक निी पािल े
उचलली असली तरी ग्ामीण भागात 
गरजेनसुार ज्या काड्भचा िापर डेवबट 
काड्भ,वकसान के्रडीट काड्भ आवण 
जनरल के्रडीट काड्भ महणनू करता 
्येईल,अस े एकवत्त बहउुदिेशी्य 
काड्भ देता ्येईल का, अशी शक्यता 
बँकांनी पडताळनू पाहण ेआिश्यक 
आह.े

 देशातील ग्ामीण भागात, 
माच ्भ,२०१७ अखेर ५०.६०कोटी 
मोबाइल ग्ाहक आहते. त्यांना 
एसएमएस द्ारे सांकेवतक भाषा 
िापरून वनधीच,े पशैाच े हसतांतरण 
करता ्येईल का? त्यासाठी लागणारे 
आवण मोबाइलच्या कोणत्याही 
हडँसटेिर िापरता ्येईल अस ेअॅप 
विकवसत करता ्येईल का?आवण 
अस ेप्या्भ्य देण ेव्यिहा्य्भ ठरेल का्य 
्यािर बँकांनी विचार करण ेगरजेच े
आह.े

 नाबाड्भने नकुत्याच जारी 
केलले्या पवरपत्कानसुार,बँकांना 
आता, ग्ामीण भागात असलले्या 
प्रा्वमक ककृ षी पत ससं्ा ्या 
देशातील सिा्भत मोठ्या सहकारी 
्ंयत्णचेा िापर व्यािसाव्यक प्रवतवनधी 
महणनू करता ्येईल.

 स्लांतर करणाऱ्या 
लोकांसाठी पसै े भरण्याची सवुिधा 

ही अत्ंयत महत्िाची बाब असते.
अशा लोकांना पसै ेभरण्याच ेसहज 
आवण सिसत माग्भ उपलबध करून 
देण ेअवतश्य आिश्यक आह.े

 गािांत राहणाऱ्या गरीब 
लोकांशी सह्रद्यतेने,मानितािादी 
दृवष्कोनातनू कस े िागािे 

्याच े प्रवशक्ण बँकांनी आपल्या 
कम्भचाऱ्यांना आवण व्यिसा्य 
प्रवतवनधीनंा देण े गरजेच े आह.े 
त्यासाठी प्रवशक्ण का्य्भक्रम 
आ्योवजत करण ेआिश्यक आह.े

 अ ््भपणू्भ आव ््भक 
समािेशकता ह े उवदिष् साध्य 
करण्यासाठी बँकांनी कज्भ मंजरू 
करताना मोठ्या शतेकऱ्यांपके्ा 
लहान शतेकऱ्यांना प्राधान्य द्ािे. 

 कोअर बँवकंग सोल्यशुनस 
अ्ा्भत कें द्री्य पद्धतीने ग्ाहकांच्या 
खात्यांची मावहती ्यामध्ये त्यांच ेआव ््भक 
व्यिहार,व्यिसा्य,उतपनन,कुटुंबातील 

सदस्य इत्यादी विष्यीची मावहती 
बँकांनी मोठ्या प्रमाणािर जमा करण े
आिश्यक आह.े

 ग्ामीण भागात बँवकंग 
व्यिस े्ला चालना देण्यासाठी 
इलकेरिॉवनक पद्धतीने पसै ेहसतांतरण 
करण्यासाठीच्या पद्धतीचा प्रभािीपण े
प्रसार करण ेआिश्यक आह.े

 ग्ामीण भागात रोजगार 
आवण इतर सधंी उपलबध करून 
देण्यासाठी सरकार आवण बँकांनी 
पढुाकार घेण े आिश्यक आह.े
त्यामळेु लोकांच्या िारंिार कज्भ 
घेण्याच्या िकृत्ीमध्ये बदल होईल.

 नकुत्याच उपलबध 
झालले्या आकडेिारीनसुार, ग्ामीण 
भागात,माच ्भ,२०१० अखेर,बँकांच्या 
३३३७८ शाखा होत्या. त्यामध्ये 
िाढ होऊन माच ्भ,२०१६ 
अखेर,ही सखं्या ५१,८३० 
इतकी झाली.्यावशिा्य,ग्ामीण 
भागात,शाखाविरवहत बँवकंग 
सिेा देणाऱ्या कें द्रांची सखं्या 
माच ्भ,२०१०प्यांत ३४३१६होती.
ती माच ्भ,२०१६ मध्ये ५,३४,४७७ 
इतकी झाली. शाखाविरवहत बँवकंग 
सिेेमध्ये झाललेी िाढ लक्णी्य 
मानािी लागेल.्याचाच अ ््भ 
जासतीत जासत ग्ाहकांप्य ांत ्या सिेा 
पोचिण्याचा बँका प्र्यत्न करीत 
आहते.अस े असल े तरी,खाजगी 
क्ेत्ातील बँका मात् ग्ामीण भागात 
वततक्या मोठ्या प्रमाणािर अजनू 
पोचल्या नाहीत.माच ्भ,२०१७ मध्ये 
ग्ामीण भागातील एकूण शाखांच्या 
तलुनेत खाजगी बँकांच्या शाखांच े

ग्ामीि भागात, माच्ज, २०१० 
अखेर, बँिांच्ा ३३३७८ 
शाखा होत्ा.  त्ामध्े वाढ 
होऊन माच्ज,२०१६ अखेर, ही 
संख्ा ५१,८३० इतिी झाली. 
्ावशवा्, ग्ामीि भागात, 
शाखाववरवहत बँविंग सेवा देिाऱ्ा 
िें द्ांची संख्ा माच्ज,२०१०प य्ंत 
३४३१६ होती. ती माच्ज,२०१६ 
मध्े ५,३४,४७७ इतिी झाली. 
शाखाववरवहत बँविंग सेवमेध्े 
झालेली वाढ लक्िी् मानावी 
लागेल.
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प्रमाण केिळ २०% इतके होते.ह े
प्रमाण िाढण ेआिश्यक आह.े

 देशातील एकूण ६ लाख 
गािांपकैी समुारे १८ हजार गािांत 
अद्ाप िीज पोचली नाही. ्या भागात 
भौवतक आवण वडवजटल जोडणी 
करण,ेअखंवडत िीज परुिठा करण े
इत्यावदंसाठी लागणाऱ्या पा्याभतू 
सवुिधा सरकारने ्यदु्धपातळीिर 
उभारण ेगरजेच ेआह.े

 बँकेच े व्यिहार त्या त्या 
प्रादेवशक, वनदान महत्िाच्या प्रादेवशक 
भाषांमध्ये होण े आिश्यक आह.े
आव ््भक साक्रतेची मोहीम राबित 
असताना बँकांनी सामान्य लोकांना 
त्यांच्या मनातील्र इगं्जी भाषेची भीती 
काढनू टाकण्यासाठी आवण त्यांच्या 
रोजच्या िापरातील भाषेत व्यिहार 
करण्यासाठी प्रोतसाहन देण े गरजेच े
आह.े

 भारतातील टपाल 
व्यिस्ा ही जगभरातील सिा्भत 
मोठी ्ंयत्णा मानली जाते.
देशात एकूण १,५४,८८२ 
टपाल का्या्भल्ये असनू त्यापकैी 
१,३९,१८२(८९.८६%)टपाल 
का्या्भल्ये ग्ामीण भागात का्य्भरत 
आहते.्या पाश््भ भमूीिर,टपाल्ंयत्णचे े
महत्ि लक्ात घेऊन बँवकंग सिेेसाठी 
वतचा जासतीत जासत िापर कसा 
करता ्येईल ्यासाठी सिाांगीण प्र्यत्न 
करण े गरजेच े आह.ेकें द्र सरकारने 
भारती्य टपाल बँकेची केललेी 
सरुुिात ह े वनःसशं्यपण े ्या वदशनेे 
टाकलले ेउललखेनी्य पाऊल महणािे 
लागेल.

 सि्ंय-सहा्यता गट बँकांना 
जोडण्याचा नाबाड्भचा उपक्रम हा 
जगातील सिा्भत मोठा  सकू्म पत 
परुिठा का्य्भक्रम ठरला असला 
तरी त्याची शाश्तता आवण सकू्म 
उद्ोगाशी सबंंवधत असलले े इतर 
प्रश ्याकडे अजनू महणािे तस ेलक् 
देण्यात आल ेनाही.

 व्यिसा्य प्रवतवनधीमंाफ्भ त 
देण्यात ्येणाऱ्या सिेा ्या ज्यांना 

वदल्या जातात ते बहतुेक लोक 
अवशवक्त आवण तंत्ज्ानाशी फारसा 
पवरच्य नसलले े असतात.त्यामळेु 
व्यिसा्य प्रवतवनधीकंडून त्यांची 
वदशाभलू होण्याची शक्यता नाकारता 
्येत नाही.

कें द्र सरकार बरोबरच भारती्य 
वरझवह्भ बँकेनेही िरील सि्भ प्रशांची 
दखल घेऊन काही उपा्य्योजना हाती 

घेतल्या आहते,त्या पढुीलप्रमाण े:

१) जन धन ्योजनेअंतग्भत 
समुारे २६ कोटी खाती उघडण्यात 
वमळालले ेप्रचडं ्यश.

२) सकू्म कज्भ परुिठा 
करण्यासाठी सरुु करण्यात आललेी 
सकू्म एकक विकास पनुवि्भत् ससं्ा 
(मदु्रा).

३)  अटल वनिकृत्ीिेतन (पनेशन) 
्योजना,प्रधानमंत्ी सरुक्ा वबमा ्योजना 
आवण प्रधानमंत्ी जीिनज्योती वबमा 
्योजना ्यांसारख्या सामावजक सरुक्ा 
देऊ शकणाऱ्या सामावजक क्ेत्ातील 
्योजनांची सरुुिात.

४) बँक आवण व्यिसा्य 
प्रवतवनधीदं्ारे बँवकंग सिेा-सवुिधा 
परुविण्यास  चालना.

५) जमा खच ्भ व्यिहारांिरील 
प्रसतावित सिलती. 

६) रोख व्यिहारांऐिजी 
आधारचा िापर करून सकू्म एटीएम 
आवण रुपचेा िापर.

७) िेगळ्या प्रकारच्या बँवकंग 
सिेांना प्रोतसाहन.्या ्योजने अंतग्भत 
११दे्यक(पमेेंट) बँकांना आवण 
१० लघ ुवित् बँकांना निे परिाने 
(ला्यसनस).

अस े असल े तरी ्या 
उपक्रमांमळेुही काही आवहाने उभी 
रावहली आहते :

 प्रधानमंत्ी जनधन्योजने 
अंतग्भत मोठ्या प्रमाणािर उघडण्यात 
आललेी खाती ही एक मोठीच 
समस्या वनमा्भण झाली आह.े ्या 

देशात एिूि १,५४,८८२ 
टपाल िा्ा्जल्े असनू त्ापैिी 
१,३९,१८२ (८९.८६%)
टपाल िा्ा्जल्े ग्ामीि 
भागात िा ््जरत आहेत.्ा 
पाश््ज भमूीवर, टपाल्ंत्िेचे 
महत्व लक्ात घेऊन बँविंग 
सेवसेाठी वतचा जासतीत जासत 
वापर िसा िरता ्ेईल 
्ासाठी सवायंगीि प्र्त्न िरिे 
गरजेचे आहे.िें द् सरिारने 
भारती् टपाल बँिेची िेलेली 
सरुुवात हे वनःसंश्पिे ्ा 
वदशेने टािलेले उललेखनी् 
पाऊल महिाव ेलागेल.
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्योजनेअंतग्भत मोठ्या प्रमाणािर 
खाती उघडण्यात आली असली तरी 
्यापकैी बऱ्याच खात्यांमध्ये पसै े
नसतात आवण ती वनषक्री्य असतात.
खात्यांची सखं्या इतक्या मोठ्या 
प्रमाणािर िाढल्याने बँकांना ती चाल ू
ठेिण्यासाठी बराच खच ्भ करािा 
लागतो.गरीब लोक पोटापाण्यापरुता 
पसैा कमिनू कसाबसा उदरवनिा्भह 
करत असतात.त्यांना उतपननाच ेअस े
काही वन्यवमत साधन नसते.त्यांना 
काही अवतरक्त पसै े वमळत नाहीत 
त्यामळेु बँक खात्यामध्ये बचतीसाठी 
पसै ेटाकण ेत्यांना शक्य होत नाही.
कष्ावशिा्य त्यांना उतपननाच े दसुरे 
कोणतेच साधन उपलबध नसते.
पवरणामी,आव ््भक समािेशकता ्या 
सकंलपनेला तसा अ ््भ उरत नाही.

 तंत्ज्ानािर आधावरत ज्या 
सिेा आहते उदाहरणा ््भ – जन 
धन,आधार आवण मोबाइल ्यांची 
जोडणी.ती मंद गतीने सरुु होणारी 
प्रवक्र्या राहते.

दे्यक (पमेेंट) बँका ्या 
मोठ्या प्रमाणािर लोकांप्य्भत पोच ू
शकत असल्या तरी सगंणकाची 
गुंतागुंतीची ्ंयत्णा, इटंरनेट 
सवुिधांचा अभाि,तक्रार वनिारण 
्ंयत्णचेा अभाि इत्यादी कारण े ्या 
बँकांच्या सवुिधा िापरण्याची इचछा 
असणाऱ्यांना नाउमेद करण्याची 
शक्यता आह.े्यावशिा्य, ्या नव्या 
दे्यक बँका ्या वरझवह्भ बँकेच्या 
सकंलपनेतनू वनमा्भण झाल्या 

असल्याने आवण वतच्या अखत्यावरत 
असल्याने वरझवह्भ बँकेला ही आणखी 
एक  जबाबदारी िाढण्याची शक्यता 
आह.े

 पिूतीच े मध्यस् आवण बँक 
कम्भचारी ्यांची ्यतुी होऊन े्ट लाभ 
हसतांतरण ्योजनेचा लाभ लाभा्थींना 

वमळण्यास उशीर वकंिा तो लाभ 
त्यांना नाकारला जाण्याचीही शक्यता 
आह.े

 पमेेंट बँकांचा मोठ्या 
प्रमाणािर प्रसार झाल्यास नेहमीच्या 
बँकांना ग्ाहकांकडून शलुकाच्या 
रूपाने विविध मागाांनी जे उतपनन 
वमळते ते वहरािनू घेतल े जाण्याची 
शक्यता आह.ेह े विविध प्रकारच े
उतपनन त्यांना ग्ाहकांना वडमांड 
ड्ाफट, पसै े हसतांतरण, पसै े भरण,े 
धनादेशाद्ारे पसै े काढण,े एटीएम 
व्यिहार इत्यावदंसाठी आकारल्या 

जाणाऱ्या शलुकातनू वमळते.

 प्रधानमंत्ी जीिन ज्योती 
वबमा ्योजना,प्रधानमंत्ी सरुक्ा वबमा 
्योजना आवण अटल पनेशन ्योजना 
्यांसारख्या ्योजनांच े ्यश मखु्यतः 
बँका गरीब लोकांप्य्भत वकती 
प्रमाणािर पोचतात ्यािर अिलंबनू 
आह ेआवण ह ेखरोखरच दषुकर काम 
आह.ेकारण ्या िगा्भतील बहसुखं्य 
लोकांना पनेशन (वनिकृत्ीिेतन) 
वकंिा विमा ्याविष्यीची मावहती 
उपलबध नसते,त्याच े महत्ि कळत 
नाही वकंिा त्याबाबत जागरूकताही 
नसते.

 अगदी काही 
प्रकरणांमध्ये,व्यिसा्य प्रवतवनधीनंी 
आव ््भक गैरव्यिहार केल्याचा 
त्यांच्यािर आरोप आह.े

 बँवकंग तंत्ज्ानाशी सबंंवधत 
फसिणकुीच्या घटनांच ेिाढते प्रमाण 
भ्यािह आह.े

 ग्ामीण आवण समदु्र 
वकनाऱ्याच्या मागील बाजचूा प्रदेश 
्यावठकाणी अजनूही मोबाइलद्ारे 
सपंक्भ  साधला जाऊ शकत नाही.

  प्राधान्य क्ेत् कज्भ ्योजनेच े
उवदिष् गाठण्यासाठी बँका खऱ्या 
गरज ू आवण पात् व्यक्तीपं्य ांत 
पोचतीलच अस ेनाही कारण अनेक 
बँका गवरबांना कज्भ देण्याबाबत 
नाराज असतात.त्यामळेु केिळ 
उवदिष्पतूती करण्यासाठी बँका, 
ह े कज्भ वमळिण्यासाठी बनािट 

प्रधानमंत्ी जनधन्ोजने 
अतंग्जत मोठ्ा प्रमािावर 
उघडण्ात आलेली खाती ही एि 
मोठीच समस्ा वनमा्जि झाली 
आहे. ्ा ्ोजनेअतंग्जत मोठ्ा 
प्रमािावर खाती उघडण्ात 
आली असली तरी ्ापैिी 
बऱ्ाच खात्ांमध्े पैसे नसतात 
आवि ती वनषरिी् असतात.
खात्ांची संख्ा इतक्ा मोठ्ा 
प्रमािावर वाढल्ाने बँिांना ती 
चाल ूठेवण्ासाठी बराच खच्ज 
िरावा लागतो.
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कागदपत् े सादर करणाऱ्या अपात् 
व्यक्तीनंा कज्भ मंजरू करतात.
उदाहरणा ््भ, शतेकऱ्यांसाठी सोने 
तारण ठेिनू कमी व्याजदराने कज्भ 
देण्याची ्योजना आह.ेपण ज्यांचा 
शतेीशी सबंंधही नाही, अस े लोक 

बँकांशी सधंान बांधनू ही कज्भ 
वमळितात. त्यामळेु प्राधान्य क्ेत् 
्योजना सितःच्या उवदिष्ापासनू ढळते 
आवण अपात् व्यक्तीनंा पात् ठरिल े
जाते.सरकारने अशा प्रकरणांमध्ये 
लक् घालनू पात् अज्भदारांनाच कज्भ 
वमळतील ्याकडे लक् देण े गरजेच े
आह.ेतसचे जे बनािट अज्भदार 
आहते आवण त्यांना सा् देणारे जे 

बँक कम्भचारी आहते त्यांच्यािर 
कडक कारिाई करण े आिश्यक 
आह.े

्या लखेाचा समारोप करताना, 
आव ््भक स ै््य्भ धोक्यात न आणता 
आव ््भक ससं्ांनी विनाअड्ळा 
गवरबांना आव ््भक सिेा द्ाव्यात 
्यासाठी लागणारे उप्यकु्त वन्यामक 
िातािरण वनमा्भण करण्यास वरझवह्भ 
बँक िचनबद्ध आह,े अशी अपके्ा 
मी बाळगते. त्या त्या सदंभा्भनसुार, 
बँकांना त्यांच्या एकंदर व्यािसाव्यक 
तत्िज्ानाचा भाग महणनू सितःच े
अस ेआव ््भक समािेशकतेच े धोरण 
ठरिण्याच े सिातंत््य आह.ेमात्,ह े
धोरण ठरित असतानाच,बँकांनी 
व्यािसाव्यक दृवष्कोन,जोखीम 
सिीकारण्याची त्यारी आवण 
उतपादनातील अत्याधवुनकता ्या 
सिाांचा विचार करून सितःच े
का्य्भक्रम आखण े गरजेच े आह.े
ग्ामीण भागातील आव ््भक वचत् 
बदलत आह.ेदोन आव ््भक परुिठादार 
विशषेतः पिूतीच े सकू्म वित् सिेा 
देणारे परुिठादार ्यांना आता बँकांच े
काम करण्यास परिानगी देण्यात 
आली आह.े वरझवह्भ बँकेच्या नव्या 
धोरणानसुार,लहान बँका आवण 
पमेेंट बँकांनाही परिाने देण्यात 
्येणार आहते.्यावशिा्य,प्राधान्य क्ेत् 
गरजांनसुार परदेशी बँकांनाही प्रिेश 
देण्यात ्येण्याची शक्यता आह.े्या 
सि्भ बाबीचंा विचार करता ग्ामीण 
अ ््भव्यिस े्चा आकार आवण व्याप्ती 

िाढीस लागेल अशी अपके्ा आह.े
महणनूच ग्ामीण आव ््भक बाबीशंी 
सबंंवधत जी आवहाने वनमा्भण होत 
आहते त्यांचा सातत्याने आवण 
वचकाटीने सामना करण ेआिश्यक 
आह.ेत्यामळेुच ग्ामीण भागातील 
लोकांच्या पवरवस्तीमध्ये गणुातमक 
आवण सखं्यातमक अशी भरीि 
सधुारणा घडून ्येणार आह.े
चला,ग्ामीण बँवकंग व्यिस े्मध्ये 
अंतवन्भवहत असललेी दरूदृष्ी 
िासतिात आणण्याचा प्र्यत्न करू्या!

nnn

लवेखका ‘नाबाड्भ’च्या चवंदगड 
प्रादेवशक का्या्भल्यात सहाय्यक 
महाव्यिस्ापक पदािर का्य्भरत 
आहते.
email : manjula.jaipur@gmail.com

शेतिऱ्ांसाठी सोने तारि 
ठेवनू िमी व्ाजदराने िज्ज 
देण्ाची ्ोजना आहे.पि 
ज्ांचा शेतीशी संबंधही नाही, 
असे लोि बँिांशी संधान 
बांधनू ही िज्ज वमळवतात. 
त्ामळेु प्राधान् क्ेत् ्ोजना 
सवतःच्ा उवद्ष्ापासनू ढळते 
आवि अपात् व्तिीनंा पात् 
ठरवले जाते.सरिारने अशा 
प्रिरिांमध्े लक् घालनू पात् 
अज्जदारांनाच िज्ज वमळतील 
्ािडे लक् देिे गरजेचे आहे.
तसेच जे बनावट अज्जदार 
आहेत आवि त्ांना साि 
देिारे जे बँि िम्जचारी आहेत 
त्ांच्ावर िडि िारवाई 
िरिे आवश्ि आहे.

आगामी अिं

साव्जजवनि  
तरिार वनवारि

फेबु्वारी 2018
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बँ
कांकडून वदल े जाणारे 
कज्भ ि त्यातनू वनमा्भण 
होणारे उद्ोग ि रोजगार 

ह ेदेशाच्या आव ््भक िाढीत महतिाची 
भवूमका पार पाडत असतात. त्यातनू 
पसैा अ ््भव्यिस े्त खेळत असतो.
ज्यांच्याकडे जासत पसैा आह,े 
त्यांच्याकडून ठेिी घेतल्या जातात 
ि त्यातनू इतरांना कज्भ वदल ेजाते. 
त्याच ेअ ््भव्यिस े्िर अनेक पलैूंनी 
पवरणाम होत असतात. जेवहा बँका 
कज्भ देतात तेवहा उतपादक साधने 
वनमा्भण होतात ि जे लोक िसत ूि 
सिेा परुितात त्यांच ेउतपनन ्यातनू 
िाढते. त्यातनू देशांतग्भत उतपनन 
िाढते ि उतपादक िाढ जोरात 
होते. जेवहा कज्भपरुिठा कमी होतो 
तेवहा त्याच े उलटे पवरणाम होऊन 
अ ््भव्यिस े्ची िाढ खुंटते. पतिाढ 
न होण्याच े एक कारण महणजे 
अनतुपादक मालमत्ा ह े आह.े 
अनतुपादक कजा्भत 72 टकके िाटा 
हा सरकारी बँकांचा आह.े  त्याचा 
गुंतिणकुीिर पवरणाम होत आह.े 

भारतातील बँकात 30 सपटेंबर 
2017 अखेर एकूण अनतुपादक 
कजते 8.40 लाख कोटीचंी होती 
त्यात 1.31 टकके िाढ झाली 
आह.े 30 जनू 2017 रोजी ही 

अनुतपादि मालमत्ता- आवहाने व भववष्

दीपि नारंग

अनतुपादक कजते ही 8.29लाख 
कोटी होती. अनतुपादक मालमत्ात 
सपटेंबर 2015 पासनू िाढली आह.े 
2008 पासनू मोठ्या प्रमाणात कज्भ 
िाटप करण्यात आल ेहोते. 2008 
ते 2014 दरम्यान साि्भजवनक 
बँकांच े कज्भ ि अग्ीमे 18 लाख 
कोटीिंरून 54 लाख कोटी झाली 
होती. सपटेंबर 2017 मध्ये ह े
कज्भ 55.01 कोटी झाल.े त्यातनू 
साि्भजवनक बँकांच ेअनतुपादक कज्भ 
90 टकके झाल.े

गेल्या दसुऱ्या वतमाहीत 
2017-18 मध्ये अनतुपादक कजते 
ही साि्भजवनक बँकांमध्ये पवहल्या 
वतमाहीइतकी महणजे 7.33 कोटी 
इतकीच रावहली. खासगी बँकातील 
कजते 10.5 टकक्यांनी िाढनू 1.06 
लाख कोटी झाली. 

्यात मोठ्या महणजे पाच कोटी 
वकंिा त्यापके्ा जासत रकमेच ेकज्भ 
व्यािसाव्यक बँकांकडून घेणाऱ्या 
कज्भदारांच ेप्रमाण 56 टकके असल े
तरी अनतुपादक कजा्भत त्यांचा िाटा 
हा 86.5 टकके आह.े अनतुपादक 
कजाांच े प्रमाण ि सखं्या ह े िाढत 
गेल.े आधी 20 ते 50   कोटीचंी 
कजते अनतुपादक होती. आता त्याच े

जेवहा बँिा िज्ज देतात तेवहा 
उतपादि साधने वनमा्जि होतात व 
जे लोि वसत ूव सेवा परुवतात 
त्ांचे उतपनन ्ातनू वाढते. 
त्ातनू देशांतग्जत उतपनन वाढते 
व उतपादि वाढ जोरात होते. 
जेवहा िज्जपरुवठा िमी होतो 
तेवहा त्ाचे उलटे पवरिाम होऊन 
अि्जव्वसिेची वाढ खुंटते. 
पतवाढ न होण्ाचे एि िारि 
महिजे अनुतपादि मालमत्ता हे 
आहे. अनुतपादि िजा्जत 72 
टकिे वाटा हा सरिारी बँिांचा 
आहे.  त्ाचा गुंतविुिीवर 
पवरिाम होत आहे.

वमंमासा
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प्रमाण 50 कोटी ते 100 कोटी ्या 
टपप्यात आह.े पवहल्या पंधरा मोठ्या 
कज्भदारांमध्ये 15.2 कोटीचंी अग्ीमे 
होती. त्यांचा व्यािसाव्यक बँकातील 
एकूण अनतुपादक मालमत्तेील 
िाटा 25.6 टकके आह.े धोक्याच्या 
पातळीतील अग्ीमाच े प्रमाण माच ्भ 
2017 मध्ये व्यािसाव्यक बँकात 
23 टकके होते. त्याच ेककृ षी, सिेा 
ि वकरकोळ विक्री क्ेत्ातील प्रमाण 
अनकु्रमे 6.3 टकके, 7 टकके ि 
2.1 टकके होते. ्यात साि्भजवनक 
बँका ि परदेशी बँकातील त्याच े
प्रमाण 9.3 टकके ि 7.1 टकके 
होते. धात,ू वसमेंट, कापडउद्ोग ि 
पा्याभतू उद्ोेगातील त्यांच े प्रमाण 
्यात समाविष् आह.े 

ही सगळी पवरवस्ती वनमा्भण 
होण्याची जी कारण े आहते त्यांचा 
आता विचार करू

 ्वकत कजा्भमळेु ताळेबंद 
पत्काचा आकार िाढललेा वदसतो. 
मागचा इवतहास न बघता वदललेी 
कजते ही नंतर परतफेड होण्यास 
अिघड असतात.         

 जागवतक मागणी ि परुिठा 
्यांच्या वस्तीचा विचार न करता, 
क्मतेचा अंदाज न घेता काही िेळा 
कजते वदली जातात.                    

 प्रकलपांना अनेक कारणांनी 
विलंब होण,े ्यामागील एक प्रमखु 
कारण आह.े 

 कजाांची िसलुी अवतश्य 
असमाधानकारक असण.े                

 अनेक िेळा कंपन्या समभाग 
ि इतर कज्भ साधनातनू भांडिल 
उभारणी करण्यात अप्यशी ठरतात 
ि कजा्भचा पसैा त्यासाठी िापरतात. 
त्यामळेु दहुरेी जोखीम वनमा्भण होते. 
त्यामळेु बँकांनी कंपन्यांच े समभाग 
नेमके कशा प्रकारच ेआहते, ्याचाही 
विचार करण ेआिश्यक ठरते.                

 अवतआशादा्यी अंदाजांमळेु 
काही िेळा उद्ोग अप्यशी ठरतात. 

 काहीिेळा कजा्भचा वनधी 
हा विवहत कामासाठी न िापरता 
विसतार, आधवुनकीकरण ्यासाठी 
िापरला जातो.                         
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 जाणन बजुनू कज्भ 
्किण्याच े प्रकारही होतात, त्यात 
गैरविवन्योग ि घोटाळे ्यांचा 
समािेश आह.े

 कजा्भपोटी वदललेा पसैा कसा 
िापरला जातो ्यािर लक् ठेिण्याची 
सवुिधा बँकाकडे नसते. त्यामळेु हा 
पसैा बनािट कंपन्यामाफ्भ त िापरला 
जातो.

 कज्भ मलू्यमापन ि कज्भ 
परतफेडीत होणारी वढलाई                                                             

िजा्जतील वाढ व अनुतपादि 
मालमत्ता

 जेवहा निीन कजते घेतली जातात 
तेवहा ती अनतुपादक झाली आहते 
ह ेकळा्यला 3 ते 4 िषते लागतात. 
िाढीच्या काळात कज्भ अनतुपादक 
होत आह े ह े लपनू राहते. ढोबळ 

अनतुपादक कजाांचा आलखे हा 
चढता नसतो. त्यात अग्ीमाच ेप्रमाण 
अनतुपादक मालमत्ांच्या तलुनेत 
सरुिातीला िाढताना वदसतो. ्या 
कजा्भची परतफेड न होण्यामागची 
कारण े लक्ात घेऊन त्यासाठी 
सधुारणातमक उपा्य करण े गरजेच े
असते. जे लोक ठरिनू कज्भबडुिेवगरी 
करतात त्यांना कज्भ नाकारल ेपावहजे. 
वरझि्भ बँकेच े्याबाबतच ेपत्क बघनू 
त्यानसुार सचूक इशारे लक्ात 
घेतल े पावहजेत. चकुार कज्भदारांना 
असहका्य्भ करणारे कज्भबडुिे जाहीर 
करा्यला हिे, कंपनी का्यद्ातील 
काही तरतदुी बवघतल्या तर त्यातनू 
अशा कज्भबडुिेवगरी करणाऱ्यांिर 
कारिाईसाठी अनेक कारण े वदसनू 
्येतात पण त्यानसुार कारिाई करण े
आिश्यक आह.े 

कंपनी का्यदा 2013 च्या कंपनी 
कामकाजाच्या तलुनेत घोटाळ्याचा 
गनुहा ्याची व्याख्या खालीलप्रमाण े
केली आह.े लपिाछपिी वकंिा 
गैरप्रकाराची कुठलीही बाब वकंिा 
पदाचा गैरिापर ्यांचा ्यात समािेश 
होतो. कंपनीच्या  वहतसबंंधांना ्यात  
धकका लािनू भागधारक ि कज्भदार 
्यांना अडचणीत आणणारी पवरवस्ती 
वनमा्भण केली जाते. ्यात फा्यदा 
वकंिा तोटा काहीही झाल ेअसल ेतरी 
त्याची चौकशी गंभीर घोटाळा चौकशी 
ससं े्माफ्भ त (एसएफआ्यओ) 
केली जाऊ शकते. ठरिनू कज्भ 
बडुिण ेि इतर अफरातफरीच ेगनुह े
एसएफआ्यओकडे चौकशीसाठी 
सोपिता ्येतात. कंपनी का्यदा 
कलम 447 अनसुार अस ेघोटाळे 
ह ेगंभीर गनुह ेठरतात. 

अनुतपादि मालमत्ता  वाढ िजा्जतील वाढ 
2001-02 11 23.6
2002-03 9.5 14.4
2003-04 7.4 16.2
2004-05 5.2 31
2005-06 3.5 31
2006-07 2.6 28.5
2007-08 2.4 23.1
2008-09 2.4 19.6
2009-10 2.5 17.1
2010-11 2.4 22.3
2011-12 2.9 16.9
2012-13 3.4 15.1
2013-14 3.8 10.9
2014-15 4.3 12.6
2015-16 7.6 10.7
2016-17 9.3 5.08

(एकूण अनतुपादक  
मालमत्ा)

(कजा्भिरील िाढ)
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पण ्यात मखु्य अडचण अशी 
की, ्यात अप्रमावणकपणाचा हते ू
वसद्ध करण,े कज्भदारांकडून चकुीच े
दािे केल ेजाण ेवसद्ध करण ेअिघड 
असतेत्यामळेु ्यात गनुहगेारी कारिाई 
सरुू करण ेअिघड जाते. 

्यात एखादी व्यक्ती दोषी 
आढळली तर वतला वकमान 
सहा मवहने ि कमाल दहा िषते 
तरुूंगिासाची वशक्ा होऊ शकते. 
्यात घोटाळ्यातील रकमेच्या कमी 
रकमेइतका वकंिा त्यापके्ा अवधकच 
दंड होऊ शकतो.  घोटाळ्याच्या 
रकमेच्या तीन पट इतका कमाल दंड 
आकारला जाऊ शकतो. 

जर घोटाळा लोकवहताला बाधा 
आणणारा असले तर त्यात वकमान 
तीन िषते तरुूंगिास होऊ शकतो. 
बँकांना कज्भिसलुी करण्यासाठी 
आरडीडीबीएफआ्य का्यदा 
एसएआरएफएइएसआ्य का्यदा ि 
वदिाळखोरी ि अिसा्यन सवंहता 
2016 ्यांचा उप्योग करता ्येऊ 
शकतो. एसएआरएफएइएसआ्य 
का्यद्ात बँक मालमत्चेा ताबा घेऊ 
शकते. न्या्याल्याच्या मदतीवशिा्य 
त्याचा वललाि करू शकते. 
कज्भिसलुीसाठी ह ेसिा्भत शक्तीशाली 
हत्यार आह.े त्यात जप्त केललेी 
मालमत्ा विकण े ि इतर वन्योजन 
्योग्य प्रकारे करािे लागते. कारण 
जप्त मालमत्चेा वललाि होणार नाही 
्यासाठी कज्भदार ह े नाना ्यकुत्या 
िापरत असतात. ्यात मालमत्ते 
अनावधकाराने प्रिेश करण ेि इतर 
खोटे आरोप ठेिनू बँक अवधकाऱ्यांना 
अडचणीत आणल े जाते. त्यामळेु 

िसलुी करणारे अवधकारी कम्भचारी 
्यांच े नीतीधै्य्भ खचची होते. दीपक 
नारंग ि हर्याना सरकार ्यांच्यातील 
प्रकरणात 14 सपटेंबर 2006 रोजी 
पंजाब ि हर्याणा उचच न्या्याल्याने 
अलाबाहाबाद बँकेच े सहा्यक 
महाव्यिस्ापक असलले े दीपक 

नारंग ्यांच्या बाजनूे वनकाल वदला 
होता. कपोलकवलपत बाबीचं्या आधारे 
एफआ्यआर दाखल करण्याचा 
आदेश देणाऱ्या दंडावधकाऱ्यांना 
फटकारल ेहोते. न्या्याधीश आर.एस 
मदान ्यांनी अस े महटल े होते की, 
्या प्रकरणात ्यावचकाकत्याांना 
गनुहगेारी दंडसवंहतेच्या  का्यदा 
2002 मधील कलम 197 
अनि्ये खटल्यापासनू सरंक्ण 
आह.े सरकारी सिेकाविरोधात 
त्याने केलले्या गनुह्ासाठी खटला 
भरण्याकवरता परिानगी लागते. 
कत्भव्य बजािताना केललेी ककृ ती 

ही कलम 197 अनसुार केललेी 
असते.

वसक्यवुरटा्यझशेन अ ॅकट 
2002 कलम 32 ्योग्य हतेनूे 
कज्भदारािर केललेी कारिाई ही 
खटल्यास पात् ठरत नाही. त्यात 
कुणी अवधकारी, व्यिस्ापक ्यांनी 
कज्भदारािर केललेी कारिाई ही ्या 
का्यद्ानसुार ्योग्य ठरते.

्यात एिढा वनकाल देऊनही 
कज्भबडुिेवगरी करणाऱ्या विरोधात 
बँका काही कारिाई करीत नाहीत.
त्यामळेु कज्भिसलुीत अडचणी 
्येतात.  ्या का्यद्ाच्या कलम 64 
(519) अनि्ये बँकांनी 2015-
16  मध्ये 17 जनू अखेर जप्त 
मालमत्ांची सखं्या 33928 होती. 
ती खरे तर जासत असा्यला हिी 
होती. सरकारने हा का्यदा बदलताना 
वजलहावधकाऱ्यांना ि वजलहा 
दंडावधकाऱ्यांना सबंंवधत मालमत्चेा 
ताबा तसा अज्भ केल्यानंतर बँकेला 
देण े बंधनकारक केल ेआह.े  अस े
असल े तरी कज्भदार ्यात अनेक 
अड्ळे आणतात, गेली अनेक िषते 
त्यांचा बँवकंग व्यिस े्शी हा खेळ 
सरुू आह.े खरेतर कुठलाही बँकर 
हा प्रामावणक कज्भदाराच्या अडचणी 
समज ू शकतो. लवुध्यानातील 
उद्ोगपती सजं्य लोंगिावल्या ्यांनी 
एकदा अस े सांवगतल े की, इतर 
उद्ोजक ज्या िसत ू लवुध्यानात 
त्यार करतात त्याच मीही त्यार 
करतो पण कागदोपत्ी जे ठरल े
आह ेते व्याज मात् देत आह,े हपे्त 
िेळेिर फेडत आह,े सि्भ करही 
भरत आह े पण बँका कजा्भचा दर 

िा्द्याच्ा िलम 64 
(519) अनव्े बँिांनी 2015-
16  मध्े 17 जनू अखेर जप् 
मालमत्तांची संख्ा 33928 
होती. ती खरे तर जासत असा्ला 
हवी होती. सरिारने हा िा्दा 
बदलताना वजलहावधिाऱ्ांना 
व वजलहा दंडावधिाऱ्ांना 
संबंवधत मालमत्तचेा ताबा तसा 
अज्ज िेल्ानंतर बँिेला देिे 
बंधनिारि िेले आहे.  असे 
असले तरी िज्जदार ्ात अनेि 
अडिळे आितात, गेली अनेि 
वषजे त्ांचा बँविंग व्वसिेशी 
हा खेळ सरुू आहे.
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कमी करण्याची विनंती मान्य करीत 
नाहीत. पसैा दसुरीकडे िळिणाऱ्या ि 
अप्रामावणकपणा करणाऱ्या अनेकांना 
ही सिलत काही िेळा वदली जाते. 
त्याच्या कजा्भची फेररचना होते 
मग प्रामावणक कज्भदारांना िाईट 
िागणकू का वमळते, असा  त्याचा 
सिाल होता. त्यािेळी माझ्या मनात 
पंतप्रधानांनी केलले ेिक्तव्य आल.े 
ते महणाल े  होते की, जे लोक 
बदमाशी करून कजा्भची परतफेड 
करीत नाहीत त्यांना मी का्यद्ाचा 
धाक जाणिनू देणार आह.े सध्याच्या 
सरकारने वदिाळखोरी ि अिसा्यन 
का्यदा 1 वडसेंबर 2016 मध्ये 
लाग ूकरून सिागताह्भ प्र्यत्न केल े
आहते. दसुरे महणजे सरकारने 
बँकांच्या िसलुीसाठी सबंंवधत 
का्यद्ातील पळिाटा बंद केल्या 
आहते. अनतुपादक मालमत्ा नष् 
करण्यासाठी आता हा का्यदा महणजे 
ब्ह्ास् ठरत आह.े ्या का्यद्ातील 
तरतदुीचंा िापर करणाऱ्यांची 
इचछाशक्ती ि प्रामावणक हते ू्यािर 
त्याची पवरणामकारकता ठरणार 
आह.े का्यद्याच्या हतेलूाच हरताळ 
फासण्याच ेकाम मात् कुणी करू न्ये. 
कारण, त्यामळेु व्यिस्ा बदनाम 
होते. आताच्या निीन का्यद्ानसुार 
जे लोक कज्भबडुिेवगरी करतात 
त्यांना आता कजा्भची रककम इतरत् 
िळिनू गैरप्रकार करण,े त्यांच्याच 
कंपन्यांची फेरखरेदी करण,े अस े
प्रकार शक्य होणार नाहीत. त्यामळेु 
प्रित्भकांना आता लबाडी करता 
्येणार नाही. ्यात सरकारचा उदिेश 
सफल होणार असनू अनतुपादक 

मालमत्ा कमी होण्यास मदत होणार 
आह.े कंपनी का्यदा 2013 मधील 
कलम 447 चा िापर ्याबरोबर 
केला तर त्याचा प्रभाि आणखी 
िाढनू मदत होणार आह.े हतेपुिु्भक 
कज्भबडुिेवगरी करण ेहा गंभीर गनुहा 
ठरिण े ्या वदशनेे टाकलले े ्योग्य 
पाऊल आह.े त्यामळेु कज्भदारांच्या 
ित्भनातही फरक पडणार आह.े 
सध्या जे लोक बँकेकडून कज्भ 
घेतात त्यांना कजा्भची परतफेड न 
करण े हा जनमवसद्ध हकक िाटतो. 
चकुार कज्भदारांना चाप बसण्याची 
आता िेळ आली आह.े ्यापढेु 
जाऊन बँकांनी कजा्भपोटी वदललेा 
पसैा नेमका कशासाठी िापरला 
जातो ्याचाही शोध बँकांनी घेतला 
पावहजे. डाटा अनॅवलवसस ि इतर 
आ्यटी साधनांचा िापर त्यासाठी 
केला पावहजे अ ््भतंत् कंपन्या  ही 
साधने िापरत असतात, तसाच तो 

बँकांनीही केला पावहजे. ्यात ककृ वत्म 
बदु्धीमत्ा तंत्ांचा िापरही करता ्येतो. 
डी ट ूके तंत्ज्ान कंपनी निी मुंबईत 
आह.े त्यांनी ्यासाठी जे सॉफटिेअर 
त्यार केल े आह े त्याच े वनषकष्भ 
चांगल े आहते. बँकांनी त्यांच्या 
मनषु्यबळाला प्रवशक्ण वदल ेपावहजे. 
सरकारनेही सचंालक मंडळािर 
बँकांच्या कामकाजाच ेज्ान असलले े
सचंालक नेमण ेगरजेच ेआह.ेवनिकृत् 
पण चांगल ेव्यिस्ापकी्य सचंालक 
ि का्य्भकारी सचंालक सरकारने 
सचंालक मंडळािर नेमण े गरजेच े
आह.े कजा्भची िसलुी िाढिण्यासाठी 
एनसीएलटी ि डीआरटी आणखी 
असण ेआिश्यक आह.े न्या्याधीशांची 
सखं्याही िाढिण े आिश्यक आह.े 
कारण वदिाळखोरीच ेप्रकार वनकाली 
काढण े आिश्यक असते. निीन 
वदिाळखोरी ि अिसा्यन का्यद्ामळेु 
कज्भ ससंककृ ती बदलणार आह.े बँक 
ि कज्भदार ्या सगळ्यांनाच सरुवक्त 
िातािरण त्यातनू त्यार होईल. 
्यातनू बँकांना सटुकेचा वनश्ास 
टाकता ्येणार आह.े त्यासाठी 
सरकार अवभनंदनास पात् आह.े 
्यातनू कज्भदारांची मानवसकता  
बदलनू कज्भ परतफेड चकुिण्याची 
मनोिकृत्ी बदलले.

nnn

लखेक ्यनुा्यटेड बँकेच े माजी 
का्य्भकारी सचंालक असनू पणु्यातील 
एनआ्यबीएम ससं े्त अभ्यागत 
प्राध्यापक महणनू सध्या का्य्भरत आहते. 
email : d.narang@nibm india.org

सध्ाच्ा सरिारने 
वदवाळखोरी व अवसा्न 
िा्दा 1 वडसेंबर 2016 मध्े 
लाग ू िरून सवागताह्ज प्र्त्न 
िेले आहेत. दसुरे महिजे 
सरिारने बँिांच्ा वसलुीसाठी 
संबंवधत िा्द्यातील पळवाटा 
बंद िेल्ा आहेत. अनुतपादि 
मालमत्ता नष् िरण्ासाठी 
आता हा िा्दा महिजे ब्ह्ास्त्र 
ठरत आहे. ्ा िा्द्यातील 
तरतुदीचंा वापर िरिाऱ्ांची 
इच्ाशतिी व प्रामाविि हेत ू
्ावर त्ाची पवरिामिारिता 
ठरिार आहे.
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गेल्या िषा्भपासनू राष्टी्यीककृ त 
बँकांच्या ्वकत आवण 

बवुडत कजा्भचा विष्य हा राष्टाच्या 
वचतंेचा झाला. विशषेतः देशाची 
अ ््भव्यिस्ा उडडाण करण्याच्या 
वदशनेे िाटचाल करत असताना 
अनतुपावदत कजा्भचा गंभीर विष्य 
ससंदेत आला. आतंरराष्टी्य बाजार 
नरम आवण बँक कजा्भची ठपप मागणी 
हा काळजीचा विष्यदेखील नेमका 
ह्ा प्रशात गुंतललेा आह.े सकंटाच े
सिरूप अवधक गवहरे होत असताना 
सरकारच्या अस े लक्ात आल ेकी 
केिळ लहान बँका मोठय़ा बँकांत 
विलीन करून हा प्रश चटुकीसरशी 
सोडिण्यासारखा नाही. अ्ा्भत 
विलीनीकरण तर करािेच लागणार 
असल्यामळेु ते अवधक पधदतशीर 
कस े करता ्येईल ह्ासबंंधी वित् 
मंत्ाल्यात विचारविवनम्य सरुू 
झाला. अनेकांनी ह्ा सदंभा्भत 
आतापासनूच वनराशचेा सरू लािला 
आह.े वनराशचे्या सरूामागे प्रत्यक् 
आवण अप्रत्यक् छुप ेवहतसबंंध, काही 
बँकांच्या अनतुपावदत कजा्भत मळू 
ऍसटेपके्ाही झाललेी िाढ, ्वकत 
कज्भ वदस ू न्ये महणनू करण्यात 
आलले ेकजा्भच ेनतूनीकरण इत्यावद 

बँिांचे पनुभायंडवलीिरि

अनेक गुंतागुंतीच े प्रश आहते. 
विलीनीकरणात खोडा घालण्याचा 
कम्भचारी सघंटनांनी केललेा प्र्यत्न 
हहेी कारण आहचे. अ्ा्भत मोठय़ा 
प्रमाणािर ‘वहीआरएस’ राबिनू ह्ा 
प्रशातनू माग्भ काढता ्येऊ शकतो. 
सिा्भत महत्िाचा मदुिा नकुसानीत 
असलले्या बँकांपा्यी चांगल्या 
चालणार्या बँका डबघाईला ्येण्याचा 
धोका हा आह.े त्याखेरीज िेगिेगळ्या 
बँकांची का्य्भससंककृ ती, वभनन वभनन 
बँकात प्रचवलत असलले े सॉफटिेअर 
इत्यावद अडचणी आहते. अ्ा्भत 
ह्ा अडचणीचंा बाऊ करण्यापके्ा 
‘िन टाईम लॉस’ पतकरून का 
होईना बँकांच्या विलीनीकरण आवण 
पनुभाांडिलीकरण ह े दोनही पढेु 
रेटण्याचा ततितः वनण्भ्य गेल्या 
ऑगसटमध्ये कें द्री्य मंवत्मंडळाच्या 
बैठकीत घेण्यात आला

सरकारी मालकीच्या 21 
बँका एकमेकात विलीन करून 
ह्ा बँकांची सखं्या 10 ते 15 
प्यांत आणण े हा मंवत्मंडळाच्या 
वनण्भ्याचा गाभा आह.े त्यानसुार बँक 
विलीनीकरणाची तपशीलिार ्योजना 
त्यार करण्यासाठी सवमती नेमण्याच े
ठरल.े अनेक लहान मोठय़ा बँकांना 

रमेश झवर

देशाची अि्जव्वसिा उडडाि 
िरण्ाच्ा वदशेने वाटचाल 
िरत असताना अनुतपावदत 
िजा्जचा गंभीर ववष् संसदेत 
आला. आतंरराष्टी् बाजार 
नरम आवि बँि िजा्जची 
ठपप मागिी हा िाळजीचा 
ववष्देखील नेमिा ्हा प्रश्ात 
गुंतलेला आहे. संिटाचे सवरूप 
अवधि गवहरे होत असताना 
सरिारच्ा असे लक्ात आले 
िी िेवळ लहान बँिा मोठय़ा 
बँिांत ववलीन िरून हा प्रश् 
चुटिीसरशी सोडवण्ासारखा 
नाही. अिा्जत ववलीनीिरि तर 
िरावचे लागिार असल्ामळेु 
ते अवधि पधदतशीर िसे िरता 
्ेईल ्हासंबंधी ववत्त मंत्ाल्ात 
ववचारवववनम् सरुू झाला.

ववचार
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आलले्या तोटय़ाच ेका्य करा्यच ेह्ा 
समस्येतनू विलीनीकरणाची कलपना 
पढेु आली. आता नेमण्यात आलले्या 
सवमतीच्या अहिालानसुार बँक 
विलीनीकरणाचा तपशीलिार प्रसताि 
पढेु ्येणार आह.े ्येणार्या काळात 
फक्त बडय़ा बँकांनाच भवितव्य 
राहील अशी कलपना बँवकंग 
व्यिसा्यतल्या तज्ांनी मांडली. 

सटेट बँक समहूातल्या पाच 
बँकांच े विलीनीकरण तलुनेने 
सोप े असल्याने ह्ा पाच बँकांची 
विलीनीकरणाची प्रवक्र्या दोन 
िषाांपासनू सरुू झाली आवण ती 
पणू्भही झाली. आता पंजाब नॅशनल 
बँक आवण बँक ऑफ बडोदा ह्ा 
दोन मोठय़ा बँकात दवक्ण भारतातील 
लहान बँका विलीन करण्याबाबत 
विचारविवनम्य सरुू आह.े ह्ा 
विचारविवनम्याच े फवलत लौकरच 
पाह्ला वमळेल अशी आशा आह.े 
एक मात् वनवचित की विलीनीकरणात 
कम्भचारी सघंटनांनी घातललेा खोडा 
दरू करण्यात सरकारला बरेच 
्यश आल े आह.े आता, त्या त्या 
बँकांच े बॅलनसशीट, त्यांच े समभाग 
मलू्य, एकूण कारभार, व्यािसाव्यक 
अडचणी ह्ा सगळ्याचा समग् 
विचार केल्याखेरीज विलीकरणाचा 
तपशीिार प्रसताि मंवत्मंडळास 
सादर करता ्येणार नाही आवण 
विलीनीकरणाची प्रवक्र्याही सरुू 
होणार नाही. महणनूच बँकांच्या 
विलीनीकरणास िेळ लागत आह.े 

राष्टी्यीककृ त बँकांखेरीज अन्य 
लहान शडेय़लुड बँका, वतपडेी 

राज्य सहकारी बँकांचा विष्यही 
सितंत् विष्य असनू त्यांची अिस्ा 
राष्टी्यीककृ त बँकांपके्ा िाईट आह.े 
देशात एकूण 30 राज्य वशखर 
सहकारी बँका असनू समुारे 50 
शडेय़लुड अब्भन सहकारी बँका 
आहते. महाराष्टात राज्य सहकारी 
बँक ही वशखर बँक असनू 31 
वजलहा सहकारी बँका ह्ा बँकेच्या 
सदस्य आहते. साखर उद्ोगास 

मोठय़ा प्रमाणािर वजलहा सहकारी 
बँकामाफ्भ त वित्परुिठा करण्यात 
आला. परंत ुगेल्या पाचसहा िषाांत 
काही सनमाननी्य अपिाद िगळता 
वजलहा बँकांचहेी काही ठीक 
चाललले ेनाही. पािसाअभािी पीक 
हगंाम मार खालल्याने ह्ा बँकांची 
हालत अवतश्य खराब झाली असनू 

त्यांना अडचणीतनू कस े काढा्यच े
हा वबकट प्रश आह.े त्यात 
शतेकर्यांना कज्भ माफ करण्याचा 
वनण्भ्य घेण्यात आल्यामळेु समुारे 
38 लाख कोटीचंा बोजा पडणार 
आह.े ह्ाही िषती उत्रप्रदेश आवण 
महाराष्टात शतेकर्यांना अडचणीतनू 
बाहरे काढण्यासाठी कें द्र सरकारने 
मोठय़ा प्रमाणािर ह े वित्साह् 
वदल.े त्यासाठी अ ््भसकंलपाच्या 
माध्यमाखेरीज सरकारला प्या्भ्य 
नाही.  

सरुूिातीस शतेकर्यांना 
कज्भमाफी देण्यास सरकार अनकूुल 
नवहते. परंत ु जीडीपीत ककृ षी 
उतपननाचा िाटा कमी होता कामा 
न्ये ह्ा एकच हतेनूे सरकारने 
कज्भमाफीला अनकूुलता दश्भिली. 
रावष्ट्यीककृ त बँका, सहकारी बँका 
ह्ाखेरीज नव्याने आलले्या खासगी 
बँकांना प्रत्यक् मदत द्ािी लागली 
नाही. त्यांना  भांडिल उभारणीसाठी 
परिानगी देताना मात् सरकारने 
उदार धोरण अिलंबल.े त्यामळेु 
त्या बँका अडचणीत ्येण्याचा प्रश 
आला नाही. नव्या खासगी बँकांना 
अमेवरकेत वडपॉवझटरी वरसीटच्या 
माध्यमातनू भांडिल उभारण्याची 
परिानगी देण्यात आल्यामळेु त्यांचा 
माग्भ ्ोडा सोपा झाला. त्याखेरीज 
अन्य वित्ी्य सिेा देण्याच्या 
व्यिसा्यात पदाप्भण केलं. त्यांनी 
सरुूिातीलाच सगंणकी्य तंत्ज्ानाची 
मदत घेतल्यामळेु औद्ोवगक ग्ाहक 
त्यांच्याकडे िळला. पवरणामी 
त्यांना झपाटय़ाने प्रगती करता 
आली. अ्ा्भतय् सगंणकीकरण आवण 

सटेट बँि समहूातल्ा पाच 
बँिांचे ववलीनीिरि तुलनेने 
सोपे असल्ाने ्हा पाच बँिांची 
ववलीनीिरिाची प्रवरि्ा दोन 
वषायंपासनू सरुू झाली आवि 
ती पिू्जही झाली. आता पंजाब 
नॅशनल बँि आवि बँि ऑफ 
बडोदा ्हा दोन मोठय़ा बँिात 
दवक्ि भारतातील लहान 
बँिा ववलीन िरण्ाबाबत 
ववचारवववनम् सरुू आहे. 
्हा ववचारवववनम्ाचे फवलत 
लौिरच पा्हला वमळेल अशी 
आशा आहे. एि मात् वनवचित 
िी ववलीनीिरिात िम्जचारी 
संघटनांनी घातलेला खोडा दरू 
िरण्ात सरिारला बरेच ्श 
आले आहे.
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होत नाही, ह्ा प्रशात गेल्या दहा 
िषाांपासनू वरझवह्भ बँकेने सातत्याने 
लक् घातल.े अजनूही घालत आह.े 

वरझवह्भ बँकेने जेवहा त्या 
प्रशाचा अभ्यास केला तेवहा अस े
लक्ा ्येते की वनविळ टागतेट पणू्भ 
करून हा प्रश सटुणार नाही. 
बँकांची व्यिसा्यक्मता, व्याजाच े
दर, सपधा्भ, भांडिलपतू्भता, कज्भ 

देण्याच्या पधदतीचा िेळोिेळी 
घेण्यात ्येणारा आढािा िगैरे 
विष्यांचा अवधक तपशीलिा विचार 
करण े आिश्यक आह.े ससंदेत 
ह्ाविष्यी होणार्या चचा्भ राजकी्य 
अंगाने चालतात. परंत ु समस्या 
सोडिताना राजकी्य विचार करून 
चालत नाही. दरम्यानच्या काळात 
बँक व्यिसा्याच े सगंणकीकरण, 

आधवुनक बँवकंग तंत्ज्ानाचा अिलंब 
करण्यास सरकारी मालकीच्या 
बँकांनाही परिानगी देण्यात 
आल्यामळेु त्यांचीही प्रगतीच्या 
वदशनेे िाटचाल सरुू झाली. परंत ु
दरम्यानच्या काळात सरकारी बँका 
अनतुपावदत कजा्भच्या विळख्यात 
सापडल्या. अनेक बँकांच े भांडिल 
त्यात ‘साफ’ झाल.े त्यातनू माग्भ 
काढण्याच े नेटाने प्र्यत्न सरुू झाल े
आहते. 

पनुभाांडिलीकरणासाठी सिांकष 
प्र्यत्न करािा लागणार आह ेह्ाची 
सरकारला जाणीि आह.े बँकांच्या 
विलीकरणानंतर 15-20 मोठय़ा 
बँका जरी वनमा्भण करण्यात आल्या 
तरी त्या चालिण्यासाठी फार मोठय़ा 
भांडिलाची आिश्यकता राहील 
ह े हळहुळ ू सपष् झाल ेआह.े ज्या 
काही बँकांनी भांडिल बाजारातनू 
्ोडेफार भांडिल गोळा केल े तेही 
कमी पडते अस े बँकांच्या लक्ात 
आल ेआह.े अवधक भांडिल गोळा 
करण्यासाठी आणखी वनगु ांतिणकू 
करण े आिश्यक होऊन बसणार 
आह.े वनगु ांिणकुीच्या बाबतीत 
अडचण अशी आह ेकी मुंबई भांडिल 
बाजारातनू भांडिल उभे करण्यासाठी 
बॅलनसशीटसच्या बाबतीत सबेीने 
घालनू वदलले्या वनकषांची पतू्भता 
करण े बँकांना अिघड ठरणारे 
आह.े काही िषाांपासनू सरकारी 
मालकीच्या प्रत्येक बँकेने सरकारला 
भांडिलािर परतािा वदलाच पावहजे 
अस े धोरण सरकारने अिलंबल.े 
अ्ा्भत ते ्योग्यच होते. त्याखेरीज 
परतािा देण्याइतका नफा त्यांना का 

पुनभायंडवलीिरिासाठी 
सवयंिष प्र्त्न िरावा लागिार 
आहे ्हाची सरिारला जािीव 
आहे. बँिांच्ा ववलीिरिानंतर 
15-20 मोठय़ा बँिा जरी 
वनमा्जि िरण्ात आल्ा 
तरी त्ा चालवण्ासाठी 
फार मोठय़ा भांडवलाची 
आवश्िता राहील हे हळहुळ ू
सपष् झाले आहे. ज्ा िाही 
बँिांनी भांडवल बाजारातनू 
िोडेफार भांडवल गोळा िेले 
तेही िमी पडते असे बँिांच्ा 
लक्ात आले आहे. अवधि 
भांडवल गोळा िरण्ासाठी 
आिखी वनगुयंतवििू िरिे 
आवश्ि होऊन बसिार आहे.

कम्भचारीिकृदाचा सटुसटुीत ताफा, 
अवधकारीिगा्भचा सािध परंत ु
लिवचक दृष्ीकोन ह्ा बाबतीत 
भारतातल्या बँकांची प्रगती झाली ह े
वनवचित. ही प्रगती ्ोडी मंद असली 
तरी ती वनवचितपण सरुू आह.े 
विशषे महणजे सगंणकीकरणानंतर 
सा्यबर सरुक्ेच्या प्रशािर मात 
करण्यात बँकांना बर्यापकैी ्यश 
वमळाल ेआह.े सरकारी मालकीच्या 
सि्भ आवण सहकारी ि शडेय़लुड 
बँकांची सगंणकी्य तंत्ज्ानािर 
चांगली पकड वनमा्भण झाली आह.े 

नव्या वडवजटल सिेा सरुू करून 
त्या चालण्यासाठी करािा लागललेा 
भांडिली खच ्भ परुतेपणाने िसलू 
झाललेा नाही. विशषेतः एटीएम 
चालिण्याचा खच ्भ अवधक आह.े 
तंत्ज्ानासाठी करण्यात आललेा 
अफाट  खच ्भ परिडत नाही. त्यामळेु 
हा खच ्भ भरून काढण्यासाठी बँका 
कसोशीने प्र्यत्न करत आहते. परंत ु
त्याला म्या्भदा आहते. तंत्ज्ानातमक 
सिेांत गणुातमक िाढ करण्यासाठी 
आवण अंगभतू सरुवक्तता विकवसत 
करण्यासाठी भांडिली खच ्भ पनुहा 
पनुहा करािा लागतो. हा खच ्भ 
तलुनेने ह्ापिूती करण्यात आलले्या 
खचा्भपके्ा वकतीतरी अवधक अस ू
शकतो. 

सध्या एकीकडे बँकांच ेमावज्भन 
कमी झाल े असल्याच े वचत् वदसत 
आह.े सि्भ प्रकारच्या बँवकंग 
सिेांसाठी ्येणार्या खचा्भपकैी अंशतः 
का होईना ्ोडा खच ्भ ग्ाहकांनी 
उचलला पावहजे तरच बँकांना िाजिी 
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नफा कमािता ्येईल. महणनू बँकांना 
िेगिेगळे शलुक आकारण्यास 
परिानगी देण्यात आली. काड्भ 
पमेेंट, नेटबँवकंग, कज्भ प्रोसवेसगं, 
काड्भपमेेंट इत्यावद सिेांसाठी ्ोडा 
खच ्भ सहन करण्याची ग्ाहकांनीसधुदा 
मनाची त्यारी केली पावहजे. तशी 
ती अद्ाप झाललेी नाही, अस े
वचत् वदसत आह.े काड्भिापरािरील 
बंधने, वडवजटल पमेेंटिरील मच ांटसय् 
कवमशन देण्यािरून कटकट इत्यावद 
प्रशािरून अनेक प्रकारची मते 
व्यक्त करण्यात ्येत असली तरी 
बँक व्यिसा्याच े अद्ाितीकरण 
करण्यासाठी ्येणारा िाढता खच ्भ 
करािा लागणारच हाही मदुिा भांडिल 
उभारणी करताना आिजू्भन लक्ात 
घेण्यात आला आह.े

सगळ्यात महत्िाचा मदुिा महणजे 
्येत्या तीनचार िषाांत भारताच्या 
सिाांवगण आव ््भक औद्ावगक 
प्रगतीच े लक््य वनधा्भवरत करण्याचा 
आह.े जीडीपी िाढिण्याच े लक््य 
गाठण्यासाठी बँकांची वित्परुिठा 
करण्याची क्मता िकृवधदंगत होणहेी 
गरजेच े आह.े महणनूच सरकारी 
बँकांना वकती भांडिल लागणार 
आह े ह्ाच अंदाज घेण्याच े काम 
अवधक तपशीिारपण े सरुू आह.े 
दरम्यानच्या काळात भांडिल उभारणी 
करण्याचा नेहमीचा अ ््भसकंलपाचा 
माग्भ फार उप्यकु्त ठरणार नाही ह े
उघड आह.े त्यामळेु बँक भांडिल 
उभारणीसाठी खास बाँड उभारण्याचा 
वनण्भ्य घेण्यात आला आह.े हा 
वनण्भ्य सरकार प्र्मच घेत आह े
अस ेनाही. ह्ापिूती 1980-1990 

ह्ा दशकात 1985 ते 1999 
िषाांत 204 सहस् रुप्यांच े बाँड 
उभारण्यात आल े होते. आता ह े
भांडिल परेुस ेठरणार नाही. त्यामळेु 
ह्ा िेळी बाँड उभारताना 2019 
िषा्भच ेबॅलनसशीट विचारात घेण्याच े
ठरल ेआह.े त्यानसुार 1.5 ते 1.6 
वरिवल्यन रुप्यांची गरज पडू शकेल. 
भांडिलाचा हा आकडा अनेकांना 
जासत िाटण्याचा सभंि आह.े ह े
भांडिल अ्ा्भतच एकाच िेळी द्ािे 
लागणार नाही ह े एक आवण दसुरे 
महणजे हा आकडा ठरिताना तरता 
वनधी आवण सध्याच्या समभागाच े
बकुवहलॅ्यपूके्ा अवधक मलू्य इत्यावद 
बाबी विचारात घेण्यात आल्या 
आहते. मळुात 2017 िषाांत 
समभागांच े मलू्य जासत असल े
तरी ते एकच एक विचारात घेता 
्येत नाही. कॉमन इवकिटी टा्यर 1 
चा विचार करताना आणीबाणीची 
पवरवस्तीदेखील विचारात घ्यािी 
लागते. ती तशी घेण्यात आल्यामळेु 
हा आकडा ‘प्रचडं’ िाटतो. ्वकत 
आवण बवुडत कजा्भच े आकडेही 
विचारात घेण्यात आल े आहते. 
त्याखेरीज बँवकंग व्यिसा्यात 9.5 
टकके िाढही गकृवहत धरण्यात आली 
आह.े 

ह्ा िेळी बाँड उभारताना वकती 
रकमेची गरज पडणार आह,े ह े
लक्ात घेण्यात आली असल े तरी 
बँकांना भांडिल परुिठा करताना 
त्या त्या बँकांची कारभारक्मता, नफा 
वमळिण्याची क्मता ह्ा दोन मदुद्ांचा 
विचार महत्िाचा असला पावहजे 
असहेी सपष् मत व्यक्त करण्यात 

आल ेआह.े ्ोडक्यात, बँका कशी 
कामवगरी बजाितात ह्ा मदुद्ाला 
आिजू्भन महत्ि देण्यात ्येणार आह.े 
बँकांनी त्यांच्या गरजेनसुार मावगतल े
महणनू त्यांना तेिढे भांडिल वदल े
असा प्रकार घडणार नाही. भांडिल 
परुिठा करण्याची ही ‘सकीम’ 
साधी नाही. नसुताच तोटय़ाच्या 
आकडय़ाचा विचार ह्ात नाही. 
जागवतककरणाच्या िातािरणात 
भारतातल्या बँकांना जागवतक 
सपधतेत उतरािे लागेल हहेी ध्ये्य 
ठेिण्यात आल े आह.े जागवतक 
बँक व्यिसा्यात भारत कुठेच 
नाही. ह्ापढुील काळात बँकांना 
आतंरराष्टी्य बँक व्यिसा्यातही 
दमदार पािल ेटाकण्याची महत्िाकांक्ा 
बाळगािी लागणार आह.े त्यादृष्ीने 
मजबतू भांडिल ्योजना करण्याच े
ध्ये्य ठेिािे लागेल. अनेक सरकारी 
प्रकलपांना वित्परुिठा करताना 
सरकारी मालकीच्या बँका कमी 
पडल्या नाही ह े खरे;  परंत ु ह्ा 
पढुील काळ ‘पवबलक प्रा्यवहटे 
पाट्भनरवशपचा’ राहणार आह.े नव्या 
पवरवस्तीत बँका कमी पडता काम 
न्ये ह े ध्ये्य ठेिािे लागणार आह.े 
महणनू एनपीएच्या सकंटाच े सधंीत 
रूपानतर करण्याचा वनण्भ्य अभतूपिू्भ 
आह.े

     nnn

लखेक आव ््भक विष्याच ेअभ्यासक 
आवण सतंभलखेक आङेत.  
email : rzawar@gmail.com
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पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  ्यांनी नकुतीच भारती्य 
नौदलाची पाणबडुी आ्यएनएस कलिरी 

राष्टाला समवप्भत केली. गेल्या मवहन्यात मुंबईत 
झालले्या नौदलाच्या एका  विशषे सोहळ्यात बोलतांना 
देशातल्या जनतेच े अवभनंदन करत पंतप्रधान महणाल े
की, आ्यएनएस कलिरी महणजे ‘मेक इन इवंड्या’ 
च े उत्म उदाहरण आह.े ्या पाणबडुीच्या वनवम्भतीसाठी 
झटणाऱ्या  सिाांची प्रशंसा करताना ही  पाणबडुी 
महणजे भारत आवण फ्ानस ्यांच्यातल्या िेगाने 
िाढणाऱ्या धोरणातमक भावगदारीच ेप्रवतक असल्याच े
पंतप्रधानांनी सांवगतल.े आ्यएनएस कलिरीमळेु 
भारती्य नौदलाच्या सामर्या्भत आणखी भर पडेल, 
असा विश्ासही ्यािेळी पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. 
गेल्या तीन िषा्भत सरंक्णविष्यक सपंणू्भ पवरससं े्त 
बदल वहा्यला सरुुिात झाली आह.े आधवुनक 

भारती् नौदलाची अत्ाधुवनि पािबुडी  
आ्एनएस िलवरी राष्टाला समवप्जत

आपिास मावहत आहे िा?

काळात  ्यधुद नीतीमध्ये, विनाशी, शक्तीशाली आवण 
आधवुनक तंत्ज्ान्यकु्त पाणबडु्या आपल्या राष्टाच्या 
शांततेसाठी आवण जरब ठेिण्यासाठी अवतश्य 
आिश्यक आहते, असहेी पंतप्रधान महणाल.े 

जागवतक सतरािर २१ िे शतक ह ेआवश्याच े
शतक मानण्यात आल ेआह,े अस ेसांगताना पंतप्रधान 
महणाल ेकी, वनवचितच ्या शतकात, विकासाचा माग्भ 
वहदंी महासागराद्ारे जाईल ि महणनूच सरकारच्या 
धोरणात वहदंी महासागराला विशषे स्ान देण्यात 
आल ेआह.े Security and Growth for All in the 
Region- SAGAR, अ्ा्भत प्रदेशातल्या सिाांसाठी 
सरुक्ा आवण विकास ्याद्ारे हा दृवष्कोन समजनू 
घेता ्येईल असहेी ते महणाल.े वहदंी महासागरात, 
जागवतक धोरणातमक आवण आव ््भक वहताबाबत 

INS Kalvari Dedicated to the Nation
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भारत पणू्भत:  जागरुक असनू  त्यामळेुच आधवुनक 
आवण बहआु्यामी भारती्य नौदल, ्या प्रदेशात शांतता 
आवण स ै््या्भला प्रोतसाहन देण्यात महतिाची भवूमका  
बजाित असल्याचहेी पंतप्रधानांनी ्यािेळी सांवगतल.े 

सागराच्या अंगभतू क्मतेमळेु आपल्या राष्टाच्या 
विकासाला आव ््भक ताकदीची जोड वमळाली 
असल्याच े सांगनू पंतप्रधान महणाल े की, समदु्राशी 
सबंंवधत  दहशतिाद, तसकरी, अंमली पदा्ाांची 
िाहतकू ्या केिळ भारताला भेडसािणाऱ्या  नवह ेतर 
इतर राष्टांनाही सामोरे जािे लागणाऱ्या समस्यांविष्यी  
पणू्भ जाणीि ठेऊन ्या आवहानांचा मकुाबला करण्यात 
भारत महतिाची भवूमका बजाित आह.े पंतप्रधान 
असहेी महणाल ेकी,‘िसधुैि कुटुंबकमय् ’ अ्ा्भत सपंणू्भ 
जग ह े एक कुटुंबच आह,े अशी आपल्या देशाची 
धारणा असनू त्याला अनसुरुनच भारत आपल्या 
जागवतक जबाबदाऱ्या वनभाित आह,े तसचे आपल्या 
सहकारी राष्टांना, सकंटाच्या काळात मदतीचा हात 
देण्यासाठी आपण ततपर असल्याचहेी पंतप्रधानांनी 

आिजू्भन सांवगतल.े भारती्य राजनैवतक आवण सरुक्ा 
आस्ापनातला मानिी चहेरा ह े आपल े िैवशष््य 
आह,े अस ेसांगत पंतप्रधान महणाल ेकी,  सामर्य्भिान 
भारत मानितेसाठी महतिाची भवूमका बजाित आह.े 
शांतता आवण स ै््या्भच्या मागा्भिर भारताच्या बरोबरीने 
िाटचाल करा्यची जगातल्या इतर देशांची इचछा 
असल्याचहेी त्यांनी नमदू केल.े

भारती्य नौदल आवण फ्ानसच्या सहका्या्भने 
राबविण्यात ्येत असलले्या प्रोजेकट 75 अंतगांत 
आ्यएनएस कलिरी मुंबईतल्या माझगाि बंदरात 
बांधण्यात आली आह.े  फ्ानसची नौदल सरंक्ण 
आवण ऊजा्भ कंपनी डीसीएनएस ्यांनी ्या पाणबडुीच े
आरेखन केल ेआह.े  सकॉपतेन िगा्भतल्या भारती्य 
नौदलात समाविष् होणाऱ्या सहा पाणबडु्यांपकैी ही 
पवहली पाणबडुी आह.े वहदंी महासागरात आढळणाऱ्या 
विक्राळ शाक्भ च्या नािािरुन कलिरी ह ेनाि देण्यात 
आल ेआह.े

nnn



-आशतुोष िुमार

बँिांचे भांडवली पनुभ्जरि

बुडीत कजाांमळेु गेल्या 
पाच िषा्भत सकंटात 

आलले्या साि्भजवनक क्ेत्ातल्या 
बँकांना मोठा वदलासा देणारा वनण्भ्य 
कें द्री्य मंवत्मंडळाने २४ ऑकटोबर 
2017 रोजी घेतला. बडुीत 
कजाांमळेु साि्भजवनक क्ेत्ातल्या 
बँकांच्या ताळेबंदािर प्रचडं भार 
पडत होता. त्याचा विपरीत पवरणाम 
त्यांच्या कज्भ देण्याच्या क्मतेिर 
होत होता. साहवजकच खाजगी 
क्ेत्ातली गुंतिणकू आवण भांडिल 
उभारणीलाही त्यामळेु मोठा फटका 
बसत होता.  साि्भजवनक क्ेत्ातल्या 
बँकांच्या बडुीत कजा्भची रककम 
जनू २०१७ मधे तबबल ७ लाख 
३३ कोटी रुप्यांिर पोहचली. माच ्भ 
२०१५ मधे ती २ लाख ७३ 
कोटी रुप्ये होती. गेल्या दोन िषा्भत 
बडुीत कजा्भच्या रकमेत वतपटीने 
िाढ झाली. स्ावनक बँकाच्या बडुीत 
कजा्भच्या प्रमाणात दहा टकक्यांपके्ा 
जासत झाललेी िाढ ह ेबँकीगं प्रणाली 
समोर उभे ठाकलले ेआवहान आह.े 

स्ावनक बँकांना आव ््भक मदत 
करण्यासाठी २ लाख ११ हजार 
कोटी रुप्यांच्या अ ््भ सहाय्याची घोषणा 

कें द्री्य मंवत्मंडळाने २४ ऑकटोबर 
रोजी केली. ्यात बाजारातनू वनधी 
उभारणी, अ ््भसकंलपी्य पावठंबा 
आवण सिा्भत महतिाच ेमहणजे बँकाच े
पनुभाांडिली रोखे बाजारात आणण े
्यांचा ्यात समािेश आह.े बँकांच्या 
सक्मीकरणामळेु मोठ्या प्रमाणािर 
रोजगार वनमा्भण होईल , अवधक 
गुंतिणकू, प्या्भ्याने िेगाने विकास 
होईल असा विश्ास कें द्री्य अ ््भमंत्ी 
अरुण जेटली ्यांनी ्योजनेची घोषणा 
करताना व्यक्त केला. जावहर 
केलले्या २ लाख ११ हजार कोटी 
रुप्यांपकैी १८ हजार कोटी रुप्ये 
अ ््भसकंलपी्य तरतदुीतनू, ५८ 
हजार कोटी बँकांनी समभागातनू 
उभारा्यच ेआहते. तर, १ लाख ३५ 
हजार कोटी रुप्ये बँक पनुभाांडिली 
रोखय़ांच्या माध्यमातनू उभे केल े
जाणार आहते.

ह े पनुभाांडिली रोखे नेमके 
का्य आहते आवण बँवकंग क्ेत्ाला 
कस े लाभदा्यक ठरणार आहते 
्याचा एकदा आढािा घेऊ्यात.  अ ््भ 
मंत्ाल्याच्या आव ््भक सिेा आवण वित् 
व्यिहार विभागांनी स्ंयकु्तपण े ्या 
रोख्यांचा सविसतर आराखडा त्यार 

साव्जजवनि क्ेत्ातल्ा 
बँिांच्ा बुडीत िजा्जची रकिम 
जनू २०१७ मधे तबबल ७ लाख 
३३ िोटी रुप्ांवर पोहचली. 
माच्ज २०१५ मधे ती २ लाख 
७३ िोटी रुप्े होती. गेल्ा दोन 
वषा्जत बुडीत िजा्जच्ा रिमेत 
वतपटीने वाढ झाली. सिावनि 
बँिाच्ा बुडीत िजा्जच्ा प्रमािात 
दहा टकक्ांपेक्ा जासत झालेली 
वाढ हे बँिीगं प्रिाली समोर उभे 
ठािलेले आवहान आहे.

ववशेष लेख
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केला आह.े कोणत्या बँकेला सबंंवधत 
रोख्यातनू वकती भांडिल वमळणार 
आह े्याची घोषणा लिकरच होईल. 
रोख्यांमधनू उभारली जाणारी १ 
लाख ३५ हजारांची कोटीचंी राशी 
बँवकंग प्रणालीतच काही मवहन्यात 
िळती केली जाईल. त्याने सकंटात 
सापडलले्या बँवकंग उद्ोगाला 
अ ््भसजंीिनी वमळणार आह े अस ं
घोषणिेेळीच सपष् करण्यात आल े
आह.े

पनुभाांडिली रोख्यांची 
का्य्भपद्धती आवण अ ््भव्यिस े्िर 
त्याच्या होणाऱ्या सकारातमक 
पवरणामांबाबतही जाणनू घेऊ्या. कें द्र 
सरकार ह ेरोखे जारी करेल आवण 
बँका े्ट ते खरेदी करतील अशी 
शक्यता आह.े ्यामळेु उभारललेा 
पसैा व्यिस े्च्या बाहरे जाणार नाही. 
त्याची ्योग्य पद्धतीने नोंद होईल. 
पसैा दसुऱ्या हातात जाणार नाही. 
तो प्रणालीतच रावहल. प्या्भ्याने 
सरकारिरच े आव ््भक ओझ े कमी 
होईल. बँकांना ह े रोखे विकत 
घेतल्यािर बाजारात खलु ेकरण्याची 
परिानगी सरकार देणार आह े की 
नाही ह ेअजनू सपष् वहा्यच ेआह.े 
रोख्यांच्या रुपरेषेिर अ ््भ मंत्ाल्य 
अजनू काम करत आह.े त्यातल्या 
तपशीलांची पणू्भ मावहती जाणनू 
घेण्यासाठी अजनू ्ोडी प्रवतक्ा 
करािी लागेल. ्या रोख्यांमळेु बँकांना 
लाभ होईल आवण त्यांची भांडिली 
क्मता िाढेल. ्याबाबत चचा्भ होऊ 

शकते. बँकांना ह े रोखे बाजारात 
आणण्याची परिानगी वमळाली तर, 
बँका ्यातनू पसैा उभारु शकतात. 
त्यामळेु, कजा्भसबंंवधत त्यांच्या 
समस्या दरू करण्यासाठी हाती पसैा 
राह ूशकतो.  दसुऱ्या बाजनुे विचार 
करता, रोखे विकण्याची परिानगी 
बँकांना वमळाली नाही तर, रोख्यांच्या 
सिरुपात त्यांची गुंतिणकू होईल. 
व्याजाच्या रुपात वन्यवमत उतपनन 

वमळत रावहल. दोनही बाजुंनी विचार 
करता पनुभाांडिली रोखे बँवकंग 
व्यिस े्साठी लाभदा्यकच आहते.

विमदु्रीकरणानंतर बँकांमधे 
प्रचडं प्रमाणात जमा झालले्या 
चलनाच्या पाश््भ भमूीिर पनुभाांडिली 
रोख्यांच ेपाऊल ्योग्य वदशनेे उचलल े
असल्याच ेसपष् होते. वरझि्भ बँकेने 

जाहीर केल्याप्रमाण े चलनातनू बाद 
केलले्या ५०० आवण १००० 
रुप्यांच्या ९९ टकके नोटा बँकांच्या 
माध्यमातनू परत आल्या आहते. 

वदिाळखोरी आवण प्रलंवबत 
आव ््भक प्रशांच्या पाश््भ भमूीिर 
का्यद्ाच्या दृष्ीने पाहाता ्या रोख्यांच े
मोठे महति आह.े सबंंवधत वन्यमाचा 
मसदुा गेल्या िषती त्यार करण्यात 
आला. ३०० खात्यांप्रकरणी 
सोडिणकुीसाठी आताप्यांत त्याचा 
उप्योग झाला आह.े ्यातली बारा 
खाती तबबल २ लाख २५ हजार 
कोटी रुप्ये बडुीत कजाांची होती. 
वरझि्भ बँकेने ती नॅशनल कंपनी 
लॉ वरिब्यनुलकडे ्या िषती जनूमधे 
पाठिली होती. बँका आवण काळ्या 
्यादीतल्या सबंंवधत कंपन्यांनी आपली 
प्रकरण ेवमळनू सोडिली नाहीत तर 
आणखी २९ प्रकरणहेी पढुल्या 
मवहन्यात लिादाकडे पाठिली 
जाण्याची शक्यता आह.े हअेरकटच्या 
पाश््भ भमूीिर अनेक कज्भबाजारी 
कंपन्या प्रकरणांच्या सोडिणकूीसाठी  
पढेु ्येत आहते. तज्ांच्या मते मोठ्या 
बडुीत कजाांप्रकरणी ६० टककेप्यांत 
हअेरकट लाग ू होऊ शकते. 
हअेरकट महणजे कज्भ घेणाऱ्याने 
तारण महणनू ठेिलले्या मालमत्चेा 
बाजारभाि आवण कजा्भची रककम 
्यातली तफाित. ही तफाित जेिढी 
जासत तेिढी कज्भ देणाऱ्या बँकेची 
जोखीम अवधक.

हेअरिटच्ा पाश््ज भमूीवर 
अनेि िज्जबाजारी िंपन्ा 
प्रिरिांच्ा सोडवििूीसाठी  
पढेु ्ेत आहेत. तज्ांच्ा मते 
मोठ्ा बुडीत िजायंप्रिरिी 
६० टकिेप य्ंत हेअरिट 
लाग ू होऊ शिते. हेअरिट 
महिजे िज्ज घेिाऱ्ाने तारि 
महिनू ठेवलेल्ा मालमत्तचेा 
बाजारभाव आवि िजा्जची 
रकिम ्ातली तफावत. ही 
तफावत जेवढी जासत तेवढी 
िज्ज देिाऱ्ा बँिेची जोखीम 
अवधि.
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वक्रवसलचा अहिाल जलु ै
मवहन्यात प्रवसद्ध झाला. त्यानसुार 
बडुीत कजा्भची मोठी सखं्या असलले्या 
५० खात्यांच्या प्रकरणाच्या 
पाश््भ भमूीिर बँकांना हअेरकटची 
मोठी जोखीम घ्यािी लागली.  कारण 
प्रश होता ४ लाख कोटी रुप्यांचा. 
अ ््भव्यिस े्त महतिाची भवूमका 
बजािणाऱ्या क्ेत्ासबंंवधत ्या कंपन्या 
होत्या. उदाहरणा ््भ, मेटल उद्ोग ( 
एकूण कजा्भच्या ३० टकके खाती), 
बांधकाम उद्ोग ( २५ टकके), 

ऊजा्भ क्ेत्(१५ टकके) , एकूण 
बडुीत कजाांपकैी अधते कज्भ ्याच 
क्ेत्ातल्या कंपन्याच्या खात्याच े
होते. ही गोष् आह े्यािषतीच्या ३१ 
माच ्भची.

मानांकन एजनसीच्या 
अहिालानसुार चार लाख कोटीचं्या 
बडुीत कजाांची प्रकरण े वनकाली 
काढण्यासाठी बँकांना ५० मोठ्या 
खात्यांप्रकरणी तबबल ६० टकके 
हअेरकटची जोखीम  घेत २ लाख 
४० हजार कोटी रुप्ये वमळिािे 
लागतील.

्या हअेरकटच े चार श्णेीमंधे 
एजनसीने िगतीकरण केल े आह.े 
गाळात गेलले्या ( ७५ टककेपके्ा 
जासत), अवततीव्र (५०-७५ 
टकके), मध्यम(२५-५० टकके), 
साधारण(२५ टककेपके्ा कमी). 
साधारण आवण मध्यम कज्भ प्रकरणी 
२५ तर अवततीव्र आवण गाळात 

गेलले्या प्रकरणी ४० टककेप्यांतच े
हअेरकट पाऊल अशी रचना अस ू
शकते असते, अस ेएजनसीच ेमहणण े
आह.े 

क्ेत्ांचा विचार करता ऊजा्भ 
क्ेत्ाला मध्यम हअेरकटची, मेटल 
आवण बांधकाम क्ेत्ाला अवततीव्र 
हअेरकटची गरज आह.े अशाश्त 
उद्ोग क्ेत्ाला गाळातनू बाहरे 
काढण्यासाठी त्या दजा्भच्या हअेरकटची 
गरज असल्याच े वक्रवसलच े महणण े
आह.े भांडिल उभारणी आवण 
प्रकलप सरुु ठेिण्यासाठी तसचे िेळेत 
पणू्भ करण्यातकवरता ही हअेरकट 
गरजेची आह.े नाहीतर कंपन्यांना 
फटका बसले.

्यावशिा्य, तातपरुतं नकुसान 
झालले्या कंपन्यांना सािरण्यासाठी 
मध्यमसिरुपाच्या हअेरकटची गरज 
असल्याच े वक्रवसलच्या अहिालात 
महटल े आह.े अ ््भव्यिस े्च्या 
वहतासाठी अगदीच नकुसान 
सोसण्यापके्ा हअेरकटची कडू 
गोळी वगळणं अवधक बरे असल्याच े
एजनसीच ेमहणण ेआह.े

रोखे जारी झाल्ानंतर 
अवतसकू्म अि्जव्वसिेवर 
ते िसा पवरिाम िरतील 
तसेच आवि्जि तुटीवर त्ाचा 
िा् प्रभाव पडेल हे पाहिे 
औतसकु्ाचे ठरिार आहे. 
्ा रोख्ांची वावष्जि व्ाज 
राशी ८ हजार ते ९ हजार 
िोटी रुप्ांदरम्ान असिार 
आहे. पनुभायंडवली रोख्ांमळेु 
चलनफुगवठा विंवा आवि्जि 
तुटीत वाढ होिार नसल्ाचेही 
मखु् आवि्जि सललागार 
अरववदं सबु्हमण्म ् ांनी सपष् 
िेले आहे.
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BASEL III, PSBs 
वन्यमांतग्भत ही प्रकरणं मागती 
लािण्याची प्रा्वमक जबाबदारी 
कें द्र सरकारची आह.े ्यादृष्ीने 
पनुभाांडिली रोखे अगदी ्योग्य 
आहते. ्यासदंभा्भतल्या तपशीलांची 
घोषणा सरकारने केल्यािर त्यात 
अवधक सपष्ता ्येईल. 

रोखे जारी झाल्यानंतर 
अवतसकू्म अ ््भव्यिस े्िर ते कसा 
पवरणाम करतील तसचे आव ््भक 
तटुीिर त्याचा का्य प्रभाि पडेल 
ह ेपाहण ेऔतसकु्याच ेठरणार आह.े 
्या रोख्यांची िावष्भक व्याज राशी ८ 
हजार ते ९ हजार कोटी रुप्यांदरम्यान 
असणार आह.े पनुभाांडिली रोख्यांमळेु 
चलनफुगिठा वकंिा आव ््भक तटुीत 
िाढ होणार नसल्याचहेी मखु्य आव ््भक 
सललागार अरविंद सबु्हमण्यम 
्यांनी सपष् केल े आह.े खात्यांिर 
होणारा रोख्यांचा पवरणामच आव ््भक 
तटुीबाबतच ेवचत् सपष् करु शकेल.

१ लाख ३५ हजार कोटी 
रुप्यांच्या पनुभाांडिली रोख्यांिरच्या 
व्याजामळेु चलनफुगिटा िाढणार 
नाही की आव ््भक तटुीला त्यामळेु गती 
वमळणार नाही, अस ेमखु्य आव ््भक 
सललागार अरविंद सबु्ह्ण्यम ्यांनी 
महटल े आह.े ते रोख्यांची घोषणा 

झाल्यानंतर दसुऱ्या वदिशी वदलली 
विद्ापीठात आ्योवजत व्याख्यानात 
बोलत होते. आपल्याकडची 
लखेापद्धत लक्ात घेता, पनुभाांडिली 
रोख्यांमळेु कजा्भमधे िाढ होईल, 
त्यामळेु अाव ््भक तटुही होऊ शकते 
पण IMF प्रणाली अंतग्भत सजजता 
रावहल्यास अस े होणार नाही, अस े
त्यांनी व्याख्यानात सपष् केल.े 

कें द्र सरकार करत असलले्या 
व्यापक आव ््भक तसचे बँवकंग 
सधुारणांचाच ह ेपनुभाांडिली रोखे हा 
ही एक भागच आह.े ्या सधुारणांसाठी 
सरकार िचनबद्ध आह.े गरुगाि इ े् 
१२ नोवह ेंबर 2017 रोजी झालले्या 
पीएसबी मं्न का्य्भक्रमात बँवकंग 
आवण आव ््भक सिेा सवचि राजीि 
कुमार ्यांनीही  भांडिलाचा पा्या 
िाढिण े ह े जबाबदारीशी जोडल े
जाणार असल्याच ेसकेंत वदल ेहोते. 
सि्भ काही बँवकंग सधुारणांशी जोडल े
जाणार आह.े तमुही उद्ोग कशाप्रकारे 
पढेु नेणार आहात? प्रत्येक पशैाची 
देिाण घेिाण महतिाची आह.े बँवकंग 
सधुारणांमधे ह ेसारे अंतभू्भत असलचे 
पावहजे. बँक मंडळे सक्म व्यिस्ा 
उभारण्याच्या दृष्ीने विसतकृत आवण  
सपष् आराखड्याची भवूमका घेत 
आहते असहेी कुमार ्यांनी सांवगतल.े

पनुभाांडिलीकरण सितः ्येणार 
नाही तर आव ््भक आवण बँवकंग 
सधुारणांच्या मागोमाग त्याला ्यािे 
लागेल. पनुभाांडिली रोखे ही 
प्रा्वमकता असनू ्ंयदाच ते आणल े
जातील अस ेकुमार ्यांनी सांवगतल.े 

दरम्यान, कॉपपोरेट जगतानेही 
बँकांच्या पनुभाांडिलीकरणाला 
भककम पावठंबा दश्भिला आह.े 
बँवकंग क्ेत्ाच्या सक्मीकरणासाठी 
सलला द्ािा अस े भारती्य 
औद्ोवगक महासघंाने अ ््भसकंलपपिू्भ 
सादरीकरणािेळी कें वद्र्य अ ््भ मंत्ी 
अरुण जेटली ्यांनी सचूिल े होते. 
बँकांना रोखे बाजारात आणण्याची 
परिानगी द्ािी महणजे विविध 
गुंतिणकूदार ससं्ा आवण अगदी 
सामान्य नागवरकही ते खरेदी करु 
शकतील अस े महासघंाने ्यािेळी 
सांवगतल.े

nnn

लखेक बीटीवहीआ्य ्या िकृत्िावहनीत 
सहाय्यक सपंादक असनू पा्याभतू 
सवुिधा, सकू्म अ ््भव्यिस्ा आवण  
कररचना ्यासह अनेक आव ््भक 
विष्याच्या पत्कावरतेचा त्यांना 12 
िषाांचा अनभुि आह.े 
Email :kr.ashuog@gmail.com
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³eespevee

41जानेवारी 2018

वमशन इंद्धनुष् आवि बँविंगमधील फेरबदल

साि्भजवनक क्ेत्ातील 
बँकाना बळकटी 

देण्यासाठी पढुील दोन िषा्भत 2.11 
लाख कोटी रुप्यांच े भांडिल ्या 
बँकांना देण्याच्या सरकारच्या 
घोषणमेळेु गेल्या दोन मवहन्यांपासनू 
आव ््भक सिेा क्ेत्ात मोठी हालचाल 
वदस ू लागली आह.े वदिाळखोरी 
का्यद्ातील सधुारणांच्या अनषंुगाने 
आवण साि्भजवनक क्ेत्ातील बँकांच्या 
विवलनीकरणािर भर देण्याच्या 
उदिेशाने सरकारने ही घोषणी 
केली. बँकांच्या विवलनीकरणासाठी 
साि्भजवनक क्ेत्ातील बँकांच े
जलदगतीने विवलनीकरण घडिनू 
आणणार्या एका प्या्भ्यी ्ंयत्णचेी 
उभारणी करण्यात आली. साि्भजवनक 
क्ेत्ातील बँवकंग प्रणालीमध्ये फेरबदल 
करण्यासाठी होणारे ह े तातडीच े
प्र्यत्न असल्याच ेिाट ूशकते. मात्, 
सरकारने अवतश्य वन्योजनबद्ध 
पद्धतीने ही पािल े उचलली आहते 
आवण त्याच े पवरणाम आता वदस ू
लागल ेआहते. साि्भजवनक क्ेत्ातील 
बँकांची भारती्य अ ््भव्यिस े्मध्ये 
महत्िाची भवूमका असल्याने 
विद्मान सरकारने 2014 मध्ये 

सत्ा हाती घेतल्यापासनू साि्भजवनक 
क्ेत्ातील बँकांच्या कामवगरीबाबत 
सातत्याने चचा्भ होत आहते. गेल्या 
काही िषा्भत पा्याभतू सवुिधा क्ेत्ाला 
अ ््भसाहाय्य उपलबध करण्यामध्ये 
मोठा िाटा उचलणार्या साि्भजवनक 
क्ेत्ातील बँकांच्या ्योगदानािर 
जमीन सपंादन आवण मंजरुीमधील 
विलंब, जागवतक आवण स्ावनक 
पातळीिर मागणीत झाललेी घट 
अशा विविध कारणांनी पवरणाम 
झाला आवण त्यांच्या नफ्यामध्ये घट 
झाली. अशा प्रकारच्या आवहानांना 
तोंड देण्यासाठी 2015 मध्ये 
सरकारने ‘इदं्रधनषु ्योजना’ ्या 
नािाने लोकवप्र्य झाललेी ्योजना 
त्यार केली. साि्भजवनक क्ेत्ातील 
बँकांची वस्ती सधुारण्यासाठी आवण 
त्यांना पनुहा भांडिलाचा परुिठा 
करण्यासाठी कें द्र सरकारने 14 
ऑगसट 2015 रोजी देशाच्या 
राजधानीत ्या ्योजनेची घोषणा 
केली. 1970 साली बँकांच े
राष्टी्यीकरण करण्याच्या प्रवक्र्येनंतर 
आताप्यांत सरकारने हाती घेतलले्या 
सिा्भवधक समािेशक सधुारणांपकैी 
ही एक सधुारणा आह.े 

डी. एस. मवलि

बँिांच्ा वववलनीिरिासाठी 
साव्जजवनि क्ेत्ातील बँिांचे 
जलदगतीने वववलनीिरि 
घडवनू आििार्ा एिा प्ा्ज्ी 
्ंत्िेची उभारिी िरण्ात 
आली. साव्जजवनि क्ेत्ातील 
बँविंग प्रिालीमध्े फेरबदल 
िरण्ासाठी होिारे हे तातडीचे 
प्र्त्न असल्ाचे वाट ू शिते. 
मात्, सरिारने अवतश् 
वन्ोजनबद्ध पद्धतीने ही पावले 
उचलली आहेत आवि त्ाचे 
पवरिाम आता वदस ू लागले 
आहेत.

उपा्
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वन्कुत्ा: ्यापढेु जी पदे 
भरण्यात ्येतील त्यामध्ये सीईओला 
व्यिस्ापकी्य सचंालकाच े ि 
सीईओच ेपद वमळेल आवण आणखी 
एक पद अस ेअसले ज्या पदािरील 
व्यक्ती साि्भजवनक क्ेत्ातील बँकांचा 
वबगर का्य्भकारी अध्यक् असले, 
अस ेनमदू करून सरकारने अध्यक् 
आवण व्यिस्ापकी्य सचंालकांची 
पदे िेगळी करण्याचा वनण्भ्य घेतला. 

 बँि बोड्ज ब्रुो: बँक बोड्भ 
ब्यरुो ह ेनामिंत व्यािसाव्यक आवण 
अवधकारी ्यांच े मंडळ असले जे  
पणू्भ िेळ सचंालक आवण साि्भजवनक 
बँकांच्या वबगर का्य्भकारी 
अध्यक्ांच्या वन्यकु्ती मंडळाची 
जागा घेईल. साि्भजवनक बँकांची 
िकृद्धी आवण विकास ्याकरता ्योग्य 
धोरणाची आखणी करण्यासाठी ते 
सि्भ साि्भजवनक बँकांच्या सचंालक 
मंडळाच्या सातत्याने सपंका्भत 
राहील.  

  भांडवलीिरि: सद्वस्तीमध्ये 
साि्भजवनक क्ेत्ातील बँकांकडे परेुस े
भांडिल आह े आवण त्यांच्याकडून  
बेवसल 3 आवण वरझि्भ बँकेच्या 
वनकषांची पतू्भता होत आह.े मात्, 
बँकांकडे बेवसल 3 वनकषांपके्ा अवधक 
जासत राखीि रकमेचा एक सरुवक्त 
साठा असािा असा भारत सरकारचा 
हते ूआह ेआवण त्यासाठी ्या बँकांना 
आणखी परेुशा भांडिलाचा परुिठा 
करा्यचा आह.े 2019 ्या आव ््भक 
िषा्भप्य ांतच्या पढुील चार िषाांप्य ांत 
अवतवरक्त भांडिलाची गरज समुारे 

1,80,000 कोटी रुप्यांप्य ांत जाण्याची 
शक्यता आह.ेसध्याच्या िषा्भतील 12% 
आवण पढुील तीन िषा्भत 12% ते15%  
्या कजा्भच्या िकृद्धीदरािर आधावरत हा 
अंदाज आह.े बँकांच ेआकारमान आवण 
त्यांची िकृद्धी क्मता ्यािर तो अिलंबनू 
आह.े एकूण गरजेपकैी चार िषाांसाठी 
अ ््भसंकलपी्य तरतदुी व्यवतवरक्त 70000 
कोटी रुप्ये उपलबध करून देण्याचा 
भारत सरकारचा प्रसताि आह.े

  (अ) सरकारी बँकांची ताणमकु्ती: 
गेल्या दशकांमध्ये पा्याभतू सवुिधा 
क्ेत् आवण विविध प्रमखु प्रकलपांना 
साि्भजवनक बँकांकडून मोठ्या प्रमाणािर 

अ ््भसाहाय्य उपलबध करण्यात आल.े 
पण विविध कारणांमळेु ह ेप्रकलप ठपप 
झाल/े अडचणीत आल ेआवण त्यामळेु 
त्यांना अ ््भसाहाय्य करणा-्या बँकांिरील 
्वकत कजा्भचा बोजा िाढला. अलीकडेच 
घेतलले्या एका आढाव्यानसुार उजा्भ, 
पोलाद आवण रसतेबांधणी क्ेत्ांिर 
पवरणाम करणा-्या घटकांचा अभ्यास 
करण्यात आला. विवशष् क्ेत्ातील 
सबंंवधतांशी चचा्भ करण्यात आली. 
्या बैठकांनंतर खालीलप्रमाण ेकाही 
उपा्य्योजना करण्यात आल्या:-

 प्रकलप देखरेख गट 
(मंवत्मंडळ सवचिाल्य)/सबंंवधत 
मंत्ाल्ये प्रलंवबत मंजरुी/ परिान्याच्या 
मदुद्ाचा तिरेने वनपटारा करण्यासाठी 
सबंंवधत ससं्ांशी सपंक्भ  साधनू 
पाठपरुािा करतील.

 प्रकलप अंमलबजािणी/
का्या्भनि्यनाला चालना देण्यासाठी 
सबंंवधत मंत्ाल्यांकडून/
विभागांकडून प्रलंवबत धोरणांच्या 
वनण्भ्याचा मदुिा हाती घेतला जातो.

 कोळसा/पीएनजी मंत्ाल्य 
्या प्रकलपांसाठी दीघ्भकाळ इधंन 
उपलबध करणारी धोरण े त्यार 
करेल.

 सबंंवधत वितरण कंपन्यांना 
तातडीच्या सधुारणांबाबत मदतीचा 
हात देण्यात ्येईल

 ्या प्रकलपांची खालाित 
जाणारी वस्ती सधुारण्यासाठी 
प्रित्भकांना अवतवरक्त अ ््भसाहाय्याचा 
परुिठा करण्यास सांवगतल ेजाईल. 

 सद्यवसितीमध्े साव्जजवनि 
क्ेत्ातील बँिांिडे परेुसे भांडवल 
आहे आवि त्ांच्ािडनू  बेवसल 
3 आवि वरझव्ज बँिेच्ा वनिषांची 
पतू्जता होत आहे. मात्, बँिांिडे 
बेवसल 3 वनिषांपेक्ा अवधि जासत 
राखीव रिमेचा एि सरुवक्त साठा 
असावा असा भारत सरिारचा 
हेत ू आहे आवि त्ासाठी ्ा 
बँिांना आिखी परेुशा भांडवलाचा 
परुवठा िरा्चा आहे. 2019 ् ा 
आवि्जि वषा्जप य्ंतच्ा पढुील चार 
वषायंप य्ंत अवतवरति भांडवलाची 
गरज समुारे 1,80,000 िोटी 
रुप्ांप य्ंत जाण्ाची शक्ता 
आहे.सध्ाच्ा वषा्जतील 12% 
आवि पढुील तीन वषा्जत 12% 
ते15%  ् ा िजा्जच्ा वदृ्धीदरावर 
आधावरत हा अदंाज आहे.
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ज्या ज्या िेळी प्रित्भकांना ही गरज 
पणू्भ करण ेशक्य होणार नाही त्या िेळी 
इतर प्या्भ्यांचा वकंिा व्यिस्ापन 
आपल्या वन्ंयत्णात आणण्याचा 
विचार बँका करू शकतील.

 वनमन सतरािरील िापरकत्या्भ 
उद्ोगािर विपवरत प्रभाि न टाकता 
कररचनेमध्ये बदल करण्याच्या 
शक्यतेचा सरकार विचार करू 
शकेल. पोलादािरील आ्यात शलुक 
िाढिण्याचा वनण्भ्य सरकारने आधीच 
घेतला आह.े

 ज्या ज्या वठकाणी बँकांना 
व्यिहा्य्भ िाटेल त्या सदंभा्भत सध्या 
अवसततिात असलले्या कजा्भची 
पनुर्भजना करण्यामध्ये आणखी काही 
प्रमाणात लिवचकता आणण्याची 
परिानगी देण्याची विनंती वरझि्भ 
बँकेला करण्यात आली आह.े

(ब) जोखीम वन्ंत्ि 
उपा्ांना बळिटी व िवित 
िजा्जची मावहती जाहीर िरिे

्वकत कजा्भच्या समस्येची 
हाताळणी करण्यासाठी 
कज्भिसलुीच्या प्र्यत्नांव्यवतवरक्त 
डीआरटी ि सरफासी ्ंयत्णअंेतग्भत 
खालील अवतवरक्त उपा्य करण्यात 
आल ेआहते.:

 2014 मध्ये वरझि्भ बँकेने 
‘आव ््भक िैफल्याच े जलद वनदान, 
हाताळणीसाठी तातडीच े उपा्य ि 
कज्भपरुिठादाराच्या कजा्भची न्याय्य 
िसलुीः अ ््भव्यिस े्तील अडचणीत 
असलले्या मालमत्ांना निी उजा्भ 

परुिण्यासाठी आराखडा’ ्यांसाठी 
सकंटात असलले्या मालमत्ांना 
ओळखण्यासाठी आवण त्या समस्यांच े
वनराकरण करण्यासाठी विविध उपा्य 
सचुिणारी माग्भदश्भक ततिे जारी 
केली.

 वरझि्भ बँकेने आता सहका्य्भ 
न करणारे कज्भदार अशी कज्भदारांची 
निी श्णेी त्यार केली आह.े एखाद्ा 
कज्भपरुिठादाराकडे पनुहा कज्भ 
मागणार्या कज्भदाराला सहका्य्भ न 

करणारा कज्भदार समजल े जाईल 
आवण त्यािर अवधक जासत कारिाई 
केली जाईल.

 मालमत्ा पनुर्भचना कंपन्या 
(ARCs): वरझि्भ बँकेने मालमत्ा 
पनुर्भचना कंपन्याच े वनकष अवधक 
कडक केल े आहते. ्यापिूती 
वसक्यवुरटी वरवसपटसमध्ये वकमान 

गुंतिणकुीची म्या्भदा 5 टकके होती 
ती आता 15 टकके करण्यात आली 
आह.े ्या पािलामळेु मालमत्ा 
पनुर्भचना कंपन्यांनी खरेदी केलले्या 
मालमत्ांमधील त्यांच्या रोख 
रकमेच्या िाट्यामध्ये िाढ होईल 
आवण त्यामळेु रोख रकमेचा साठा 
िाढनू बँकांना त्यांचा ताळेबंद सिचछ 
राखण्यासाठी मदत होईल.

 सहा नव्या कज्भिसलुी 
न्या्यावधकरणांची(डीआरटी) स्ापनाः 
बँवकंग क्ेत्ातील ्वकत कजा्भची 
जलदगतीने िसलुी करण्यासाठी 
चदंीगड, बंगळरूु, एना्भकुलम, 
डेहराडून, वसवलगडुी, हदैराबाद ्या 
वठकाणी सहा नव्या कज्भिसलुी 
न्या्यावधकरणांची(डीआरटी) स्ापना 
करण्याचा वनण्भ्य कें द्र सरकारने 
घेतला आह.े

 सक्मीकरण:  सरकारकडून 
कोणत्याही प्रकारचा हसतक्ेप होणार 
नाही आवण ससं े्च े व्यािसाव्यक 
वहत लक्ात घेऊन आपल े वनण्भ्य 
सितंत्पण ेघेण्यास बँकांना प्रोतसाहन 
देण्यात ्येत आह,े अस े पवरपत्क 
सरकारने काढल ेआह.े 

 साि्भजवनक क्ेत्ातील 
बँकांच्या कामवगरीसाठी प्रमखु 
कामवगरी वनदतेशांकाच्या चौकटीच े
मोजमाप करण.े

 अ ््भ मंत्ाल्याच्या आव ््भक 
सिेा विभागाने साि्भजवनक क्ेत्ातील 
बँकांसाठी एक पवरपत्क जारी 
करून आव ््भक गैरव्यिहारांच्या 
तक्रारी सीबीआ्यकडे दाखल 

वरझव्ज बँिेने मालमत्ता 
पनुर्जचना िंपन्ाचे वनिष 
अवधि िडि िेले आहेत. 
्ापवूवी वसक्वुरटी वरवसप्टसमध्े 
विमान गुंतविुिीची म्ा्जदा 5 
टकिे होती ती आता 15 टकिे 
िरण्ात आली आहे. ्ा 
पावलामळेु मालमत्ता पनुर्जचना 
िंपन्ांनी खरेदी िेलेल्ा 
मालमत्तांमधील त्ांच्ा रोख 
रिमेच्ा वा्ट्ामध्े वाढ होईल 
आवि त्ामळेु रोख रिमेचा 
साठा वाढनू बँिांना त्ांचा 
ताळेबंद सवच् राखण्ासाठी 
मदत होईल.
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करण्याबरोबरच प्रत्येक प्रकरणािर 
जिळजिळ दररोज देखरेख 
करण्यासाठी अवतश्य कठोर 
कालम्या्भदा वनधा्भवरत केली आह.े

 आपल्या कम्भचार्यांच े
सगंनमत असलले्या प्रकरणांसह 
मोठ्या घोटाळ्यांची तपासाची 
प्रवक्र्या अवतश्य सरळसोपी करण.े 
कजा्भच्या घोटाळ्यांशी सबंंवधत 
प्रवक्र्या सरुळीत करण्यासाठी वरझि्भ 
बँकेने मे, 2015 मध्ये माग्भदश्भक 
ततिे जारी केली आहते. 

प्रशासनववष्ि सधुारिा:

प्रशासनविष्यक सधुारणांची 
प्रवक्र्या 2015 मध्ये पणु्यामध्ये 
आ्योवजत केलले्या ‘ग्यानसगंम’ ्या 
साि्भजवनक क्ेत्ातील बँका ि वित्ी्य 
ससं्ांच्या पवरषदेत सरुू झाली. ्या 
पवरषदेला वरझि्भ बँकेच े गवहन्भर, 
सि्भ साि्भजवनक बँका आवण वित्ी्य 
ससं्ा ्यांच े मखु्य व्यिस्ापकी्य 
सचंालक(सीएमडी) ्यांच्यासह सि्भ 
सबंंवधत उपवस्त होते. पंतप्रधान 
श्ी नरेंद्र मोदी, अ ््भमंत्ी श्ी. अरुण 
जेटली, ततकावलन अ ््भराज्यमंत्ी श्ी. 
ज्ंयत वसनहा ्यांनी सि्भ सबंंवधतांना 
्या पवरषदेत माग्भदश्भन केल ेआवण 
त्यांच्या समस्या जाणनू घेण्यासाठी 
ि त्यांच े वनराकरण करण्यासाठी 
त्यांच्याशी प्रत्यक् सिंाद साधला. 
बँवकंग क्ेत्ाला आव ््भक सिा्यत्ता 
देण्यासह ही प्रणाली सधुारण्याबाबत 
सरकारचा दृवष्कोन पंतप्रधानांनी 
त्यांच्यासमोर मांडला आवण त्यांच्या 
दैनंवदन िाणीज्य व्यिहारात 

सरकारकडून कोणताही हसतक्ेप 
होणार नसल्याची गिाही वदली.मात्, 
ह े सि्भ उत्रदाव्यतिािर अिलंबनू 
असले अस ेपंतप्रधान महणाल ेआवण 
त्यांच्याकडून कोणत्या अपके्ा आहते 
ते सांवगतल.े जोखीम व्यिस्ापन 
पद्धतीनंा बळकटी देण्याचा समािेश 
‘ग्यानसगंम’ ने केलले्या अनेक 
वशफारशीमंध्ये आह.े मनषु्यबळ 
व्यिस्ापन पद्धतीमंध्ये सधुारणा 

करण्यािर आवण अड्ळे दरू 
करण्यािर भर देण्यात आला आह े
जेणकेरून सामाव्यक ससंाधनांचा 
एकमेकांसोबत िापर करू शकतील 
आवण त्यािर काम करू शकतील. 
बँकांच्या मंडळांना सक्म करण्यासाठी 
विविध पािल े उचलण्यात आली 
आहते.

गेल्या एका िषा्भत, बँवकंग 
सधुारणांसदभा्भत खपू मोठा बदल 
घडिनू आणणार्या उपा्यांची 

अंमलबजािणी करण्यात आली 
आह.े

 वदिाऴखोरी आवण 
विल्यनरोधी सवंहता- विल्यनरोधी 
आवण वदिाळखोरी सवंहता 
2016(संवहता) 28 मे 2016 
रोजी लाग ू करण्यात आली. 
कंपन्याच े विल्यन आवण म्या्भवदत 
उत्रदाव्यति ससं्ा( म्या्भवदत 
उत्रदाव्यति भागीदारी आवण म्या्भवदत 
उत्रदाव्यति असलले्या ससं्ांसवहत) 
अम्या्भवदत उत्रदाव्यति भागीदार्या 
आवण व्यक्ती ्या सध्या िेगिेगळ्या 
का्यद्ांच्या कक्ेत असलले्या 
विष्यांच े एकवत्करण करून 
त्यांना एकाच का्यद्ाच्या कक्ेत 
आणण्याच्या उदिेशाने ही सवंहता लाग ू
करण्यात आली. जाणीिपिू्भक कज्भ 
्किणार्यांना त्यांच्या ज्या गहाण 
मालमत्ांनी बँकांच्या ्कबाकीच े
आकारमान िाढिल े त्यांना त्यांच्या 
्या मालमत्ासाठी नव्याने बोली 
लािता ्येऊ न्ये ्यासाठी अलीकडेच 
आ्यबीसी मध्ये सधुारणा करण्यात 
आल्या. 

 साि्भजवनक बँकांच े
पनुभाांडिलीकरण– कजा्भच्या िकृद्धीला 
आवण रोजगार वनवम्भतीला चालना 
देण्यासाठी सरकारने साि्भजवनक 
बँकांच ेपनुभाांडिलीकरण करण्याचा 
वनण्भ्य घेतला  आह.े ्यामध्ये चाल ू
आव ््भक िषा्भत जासतीत जासत 
भांडिलाच े सकंलन, पढुील दोन 
िषा्भत समुारे 2,11,000 कोटी 
रुप्यांच े सकंलन 18,139 कोटी 
रुप्यांची अ ््भसकंलपी्य तरतदू आवण 

बँविंग क्ेत्ाला आवि्जि 
सवा्त्तता देण्ासह ही प्रिाली 
सधुारण्ाबाबत सरिारचा 
दृवष्िोन पंतप्रधानांनी 
त्ांच्ासमोर मांडला आवि 
त्ांच्ा दैनंवदन वािीज् 
व्वहारात सरिारिडनू 
िोिताही हसतक्ेप होिार 
नसल्ाची गवाही वदली.मात्, हे 
सव्ज उत्तरदाव्तवावर अवलंबनू 
असेल असे पंतप्रधान महिाले 
आवि त्ांच्ािडनू िोित्ा 
अपेक्ा आहेत ते सांवगतले.
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रोख्यांच ेसमुारे 1,35,000 रुप्यांच े
पनुभाांडिलीकरण आवण उि्भवरत 
भांडिलाची उभारणी बाजारातनू 
बँकाकरिी उचल करून सरकारी 
समभागांच े विरलीकरण करण्याची 
व्यिस्ा आह.े ्यातनू कजा्भच्या 
मागणीत िाढ आवण रोजगार वनवम्भती 
होण्याची अपके्ा आह.े

 बँकांच े एकवत्करण- गेल्या 
काही िषाांपासनू वरझि्भ बँकेच्या 
समोर बँकांच्या एकवत्करणाचा 
विष्य असला तरी बँवकंग क्ेत्ात 
एसबीआ्यच्या सहा सह्योगी बँका 
आवण भारती्य मवहला बँकेच े
एसबीआ्यसोबतच े विवलनीकरण 
िगळता विशषे प्रमखु विवलनीकरण 
प्रवक्र्या झालले्या नाहीत. खाजगी 
क्ेत्ात काही विवलनीकरण प्रवक्र्या 
घडल्या आहते. वरझि्भ बँकेच े
गवहन्भर उवज्भत पटेल ्यांनी महटल े
आह े की जर साि्भजवनक बँवकंग 
क्ेत्ातील काही मोजक्याच परंत ु
भककम बँकांच े विवलनीकरण झाल े
तर भारती्य बँवकंग प्रणाली आणखी 
चांगली होऊ शकेल. सकंटात 
असलले्या मालमत्ांची समस्या 
त्यामळेु दरू होऊ शकेल.

दरम्यान, कें द्र सरकारने 
साि्भजवनक क्ेत्ातील बँकांच्या 
एकवत्करणासाठी कें द्री्य अ ््भ आवण 
कॉपपोरेट व्यिहार मंत्ी श्ी. अरुण 
जेटली ्यांच्या  अध्यक्तेखाली एक 
प्या्भ्यी ्ंयत्णा वनमा्भण केली आह.े ्या 
प्या्भ्यी ्ंयत्णचेी रचना खालीलप्रमाण े
आह.े

अध्यक्:  श्ी. अरुण जेटली, 
अ ््भ आवण कॉपपोरेट व्यिहार मंत्ी

सदस्य : श्ी. वप्यषु गो्यल, 
रेलिे आवण कोळसा मंत्ी

सदस्य : श्ीमती वनम्भला 
सीतारमण, सरंक्णमंत्ी.

 बँकांच्या एकीकरणाच्या ्योजना 
त्यार करण्यासाठी बँकांकडून 
ततितः मान्यता वमळिण्यासाठी 
आलले े प्रसताि सदर प्या्भ्यी 

्ंयत्णसेमोर मांडल े जातील. ्या 
प्रसतािािरील प्या्भ्यी ्ंयत्णनेे मंजरू 
केललेा अहिाल दर तीन मवहन्यांनी 
मंवत्मंडळाकडे पाठिला जाईल. 
एकीकरणाच े प्रसताि पडताळनू 
पाहण्याच े वनदतेश देखील ही ्ंयत्णा 
बँकांना देऊ शकेल. प्या्भ्यी ्ंयत्णा 
ततितः मान्यता देण्यापिूती वरझि्भ 
बँकेकडून मावहती वमळिेल. ही 
्ंयत्णा बँकांकडून प्राप्त झालले्या 
एकीकरणाच्या प्रसतािांना मान्यता 
देण्यासाठी सितःची प्रवक्र्या वनमा्भण 
करेल आवण राष्टी्यीकरण का्यदे( 

बँवकंग कंपन्या( अवधग्हण ि 
उपक्रमांच े हसतांतरण) का्यदे 
1970 ि 1980 ्यानसुार राबिेल.

त्यार झालले्या अंवतम ्योजनेला 
कें द्र सरकार मंजरुी देईल ि ससंदेच्या 
दोनही सभागकृहात ती सादर केली 
जाईल. ्या उदिेशाने अ ््भसाहाय्य 
सिेा विभागाकडून प्या्भ्यी ्ंयत्णचेा 
िापर करण्यात ्येईल.

िरील ्योजने व्यवतवरक्त 
कें द्र सरकार नजीकच्या भविष्यात 
इदं्रधनषु 2.0 आणण्याच्या 
विचारात आह.े साि्भजवनक 
क्ेत्ातील कज्भपरुिठादारांच्या 
पनुभाांडिलीकरणाची ही एक 
सि्भसमािेशक ्योजना आह.े ्या बँका 
विल्यक्म राहतील आवण जागवतक 
भांडिल उपलबधतेच्या बेवसल-
3 वनकषांच े अनपुालन करणार्या 
असतील. मात्, वरझि्भ बँकेकडून 
घेतल्या जाणार्या मालमत्ा दजा्भ 
आढाव्याच े तपशीलिार मलू्यमापन 
केल्यानंतरच ही ्योजना अंवतम 
केली जाईल. ्या आकड्यांना 
नव्याने विचारात घेतल े जाईल 
आवण साि्भजवनक क्ेत्ातील बँकांच्या 
भांडिलीकरण का्य्भक्रमाकडे नव्याने 
पावहल े जात असनू एक सधुावरत 
का्य्भक्रम इदं्रधनषु-2 चा भाग महणनू 
सरुू केला जाईल. 

nnn

लखेक भारत सरकारच्या पत्सचूना 
का्या्भल्याच े महासचंालक असनू 
अ ््भ मंत्ाल्य, कंपनी व्यिहार 
मंत्ाल्य आवण सपधा्भ आ्योगाच े
प्रसारमाध्यमविष्यक काम पाहत 
आहते. 
email :dprfinance@gmail.com

िें द् सरिार नजीिच्ा 
भववष्ात इंद्धनुष 2.0 आिण्ाच्ा 
ववचारात आहे. साव्जजवनि 
क्ेत्ातील िज्जपरुवठादारांच्ा 
पनुभायंडवलीिरिाची ही एि 
सव्जसमावशेि ्ोजना आहे. 
्ा बँिा ववल्क्म राहतील 
आवि जागवति भांडवल 
उपलबधतेच्ा बेवसल-3 
वनिषांचे अनुपालन िरिार्ा 
असतील. मात्, वरझव्ज बँिेिडनू 
घेतल्ा जािार्ा मालमत्ता दजा्ज 
आढाव्ाचे तपशीलवार मलू्मापन 
िेल्ानंतरच ही ्ोजना अवंतम 
िेली जाईल.
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ववत्ती् समावशेन सवुवधा देण्ात बँिांची भवूमिा 

चरि वसंग आवि वशविुमार रेडडी िे 

ववत्ी्य समािेशन ही 
वित्ी्य उतपादनांमध्ये 

आवण सिेांमध्ये समाजाच्या सि्भ 
सतरातल्या लोकांना, विशषेतः दबु्भल, 
मागास घटकांना माफक दरात आवण 
स्ुयोग्य तसचे पारदशती पद्धतीने प्रिेश 
देणारी प्रवक्र्या आह.े ्या वित्ी्य सिेा 
आवण उतपादने मखु्य प्रिाहातल्या 
वित्ी्य ससं्ाच्या वन्यमनाखाली 
का्य्भरत असाव्यात (भारत सरकार 
२००८). ्या वित्ी्य समािेशनाच े
उवदिष् गरीब आवण िंवचत घटकांना 
बँवकंग वित्व्यिस े्त प्रिेश देऊन 
वस्र उतपनन वमळिण्यासाठी सक्म 
करण ेहा आह.े (रेडडी, २०१७) 

खरं तर, भारत हा वित्ी्य 
समािेशन क्ेत्ातील अग्णी देश 
आह.े भारतातील १९०४ चा 
सहकारी पतससं्ा का्यदा, देशातल्या 
सहकारी ससं्ांना का्यद्ाच े बळ 
देणारा ठरला आह.े (रॉ्य २०११) 
ह्ा सहकारी ससं्ांच ेउवदिष् बँवकंग 
सवुिधांची व्यापकता िाढिण े
विशषेतः सािकाराकडून वमळणाऱ्या 

कजा्भपके्ा कमी दरात आवण सोप्या 
अटी आवण शतती घालनू कज्भ 
उपलबध करून देण ेहा आह.े  

भारतात वित्ी्य समािेशनाची 
प्रवक्र्या बँकेच्या राष्टी्यीकरणापासनू 
सरुु झाली. १९६७ साली, 
बँकांच्या सामाजीकीकरणाबाबत 
बरीच चचा्भ झाली. मोठ्या चच तेनंतर 
१९६९ साली १४ खाजगी 
क्ेत्ातल्या बँकाच े राष्टी्यीकरण 
झाल,े मोठ्या जनसमदुा्याला बँवकंग 
क्ेत्ात आणण्याची ती सरुुिात होती. 
महतिाच्या क्ेत्ांना कज्भ देण्याची 
सकंलपना १९७४ सालापासनू 
महतिाची झाली, त्यातनू बँक क्ेत्ात 
नसलले्याना कज्भ देण्यास सरुुिात 
झाली. आवण १९८० साली, 
ग्ामीण भागात आवण समाजातल्या 
दबु्भल घटकांप्य्भत  बँवकंग क्ेत् 
पोहोचिण्यासाठी आठ खाजगी 
बँकाच े राष्टी्यीकरण करण्यात 
आल.े तेवहापासनू समाजातल्या 
ज्या घटकांना अ ््भव्यिस े्च्या मखु्य 
प्रिाहात प्रिेश वमळाला नवहता, 

वचवितसा

 भारत हा ववत्ती् समावशेन 
क्ेत्ातील अग्िी देश आहे. 
भारतातील १९०४ चा सहिारी 
पतसंसिा िा्दा, देशातल्ा 
सहिारी संसिांना िा्द्याचे 
बळ देिारा ठरला आहे. (रॉ् 
२०११) ्हा सहिारी संसिांचे 
उवद्ष् बँविंग सवुवधांची व्ापिता 
वाढविे ववशेषतः साविारािडनू 
वमळिाऱ्ा िजा्जपेक्ा िमी दरात 
आवि सोप्ा अटी आवि शतवी 
घालनू िज्ज उपलबध िरून देिे 
हा आहे.
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अशा क्ेत्ांना बँवकंग सहाय्य परुिनू 
विकासप्रवक्र्येला गती देण्यास 
सरुुिात झाली.

भारती्य वरझवह्भ बँक, राष्टी्य 
ककृ षी आवण ग्ामीण विकास बँक 
(नाबाड्भ) ्यांनीही देशभर बँकेच ेजाळे 
पसरिण्यासाठी बरेच प्र्यत्न केल.े 
्याच प्र्यत्नांचा भाग महणनू सकू्म 
उद्ोग वित्सहाय्य आवण व्यापार 
संिाद व्यिस्ा सरुु करण्यात आली. 
त्यावशिा्य इतर उपक्रमांमध्ये, 
प्रादेवशक ग्ामीण बँकेची स्ापना 
(१९७५),सिेा क्ेत्ाला सामािनू 
घेण्याचा दृष्ीकोन आवण सि्ंयबचत 
गटांना बँकांशी जोडण्याचा का्य्भक्रम 
( १९८९, १९९०) सरुु झाला. 

अगदी अलीकडच्या काही 
िषा्भत, विशषेतः नोवह ेंबर २००५ 
पासनू वित्ी्य समािेशनाची सरुुिात 
झाली.त्यासाठी वरझवह्भ बँकेने ‘तमुच्या 
ग्ाहकांना जाणनू घ्या’ मोवहमेसाठीच े
वन्यम वशव्ल केल.े तसचे, अवधक 

सोपसकार नसललेी खाती सरुु केली. 
वित्ी्य समािेशनाच्या धोरणात 
समभाग आवण का्य्भक्मता तसचे, 
बँकांची वित्ी्य वस्ती आवण कज्भ 
देण्याची भवूमका लक्ात घेत, सािध 
भवूमका घेतली आह.े बँकांना परूक 
दृष्ीकोन आवण तंत्ज्ानािर आधावरत 
सशंोधनािर भर देत, बँकांना ग्ामीण 
भागाप्य ांत पोचिण्याची क्मता 
िाढिण्याचा वरझि्भ बँकेचा प्र्यत्न 
आह.े 

बँविंग सवुवधा आवि सेवांचे 
म्ा्जवदत क्ेत्  

भारतातील वित्ी्य 
वचत् बदलिण्यासाठी वित्ी्य 
समािेशनाअंतग्भत राबिण्यात 
आलले्या विविध उपक्रमांनंतरही 
बँवकग क्ेत्ाची सिेा काही म्या्भवदत 
क्ेत्ातच पोहोचली होती. गरीबी , 
अलप उतपनन सतर तसचे म्या्भवदत 
आवण दरू असलले्या बँकेच्या शाखा- 
सवुिधा ्या बाबीमंळेु, िंवचत—दबु्भल 

ततिा रि १ : बँविग सेवा उपलबध असलेल्ा घरांची टकिेवारी:  (घरे कोटीमंध्ये) 

एिूि 
घरे 

२००१ च्ा जनगिनेनुसार २०११ च्ा जनगिनेनुसार

एिूि घरे
बँि सेवा उपलबध 

असलेली घरे 
टकिेवारी 

एिूि 
घरे

बँि सेवा उपलबध 
असलेली घरे

टकिेवारी

ग्ामीण 13.8 4.2 30.1 16.8 9.1 54.4

शहरी 5.4 2.7 49.5 7.9 5.3 67.8

एकूण 19.2 6.8 35.5 24.7 14.5 58.7

सदंभ्भ : भारत सरकार 

घटकांप्य्भत बँक सिेा पोहोचण्यात 
अड्ळे वनमा्भण झाल ेहोते.  २०११ 
च्या जणगणनेनसुार, भारतातील 
एकूण कुटुंबांपकैी केिळ ५८.७… 
कुटुंबाप्य ांतच आवण ग्ामीण भागात 
केिळ ५४.४… कुटुंबाप्य ांत 
औपचावरक बँवकंग सिेा पोचल्या 
होत्या. (तक्ता 1).

बँविंग सेवचेा भारतात ववसतार 
आवि साविारांची भवूमिा 

सरकार आवण वरझि्भ बँकेने 
केलले्या प्र्यत्नांमळेु देशात बँवकंग 
सिेेचा विसतार झाला. मात् 
सािकारांची अजनूही कज्भ देण्यामध्ये 
महतिाची भवूमका आह.े वरझि्भ बँकेची 
स्ापना होण्यापिूती महणजे १९३५ 
साली भारतात बँकांची ९४६ 
का्या्भल्ये होती. १९६९ मध्ये जेंवहा 
बँकांच ेराष्टी्यीकरण झाल ेत्यािेळी 
एकूण ८२६२ बँक का्या्भल्यांपकैी 
ग्ामीण भागात केिळ १८३३ 
बँक शाखा तर वनमशहरी भागात 
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३३४२ बँक का्या्भल्ये होती. ्याचा 
अ ््भ तीन लाख लोकसखं्येसाठी 
केिळ एक बँक शाखा उपलबध 
होती. अशा पवरवस्तीत सािकार 
कज्भ देण्यासाठी महतिाची भवूमका 
बजाित होते. विशषेतः ग्ामीण 
भागात बँकांच्या राष्टी्यीकरणानंतरही 
बँक शाखेच्या म्या्भवदत सखं्येमळेु 
सािकारांना महति होते. बँकांच्या 
शाखांचा विसतार मोठा झाला 
असला तरीही आवण बँक सिेा 

सरिारचे ववशेष प्र्त्न 

देशातल्या प्रत्येक घराप्य ांत 
बँवकंग सिेा पोचनू बँक खाते उघडल े
जािे ्यासाठी विद्मान पंतप्रधानांनी 
का्य्भभार सिीकारल्यानंतरच्या 
सिातंत््य वदनी महणजेच १५ 
ऑगसट २०१४ ला केलले्या 
भाषणात आव ््भक समािेशनासाठी 
विशषे प्र्यत्नांची गरज असल्याच े
अधोरेवखत केल.े त्याच दृष्ीने 

६ वडसेंबर २०१७ प्यांत उपलबध 
आकडेिारी नसुार ्या ्योजने अंतग्भत 
३०.७ कोटी खाती उघडली गेली 
असनू त्यापकैी १८.१ कोटी खाती 
ग्ामीण भागात तर १२.७ कोटी 
खाती शहरी भागात उघडली गेली 
आहते. रूप ेकाड्भची सखं्याही २३.१ 
कोटी प्य ांत िाढली आह.े ६ वडसेंबर 
प्यांत बँकांमध्ये ्या खात्यात जमा 
झाललेी ६९८४१.२ कोटी रुप्ये 
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व्यािसाव्यक बँकांचा समािेश आह.े 

सदंभ्भ: अवखल भारती्य कज्भ आवण गुंतिुणकू सितेक्ण, एन एस एस ओ.  

टीप: अनौपचावरक स्ोतांमध्ये सािकार तर औपचावरक स्ोतांमध्ये सहकारी पातससं्ा/बँका आवण

खालच्या सतरांप्य ांत पोचविण्याच्या 
सरकारच्या प्र्यत्नानंतरही ग्ामीण 
भागात १९९१ नंतर व्यािसाव्यक 
सािकारांमाफ्भ त कज्भ घेण्याची पधदत 
सरुूच होती. 

देशातल्या घरा-घरांमध्ये बँवकंग 
सिेा पोचविण्यासाठी तसचे प्रत्येक 
घरातल्या वकमान एका व्यक्तीच े
बँक खाते सरुु करण्यासाठी सरकारने 
सिाांना बँवकंग व्यिस े्त प्रिेश देणारी 
प्रधानमंत्ी जनधन ्योजना सरुु केली. 

ही आकडेिारी लक्ात घेतली तर 
्या ्योजनेची प्रगती उत्म असल्याच ं े
वनदश्भनास ्येईल. (तक्ता क्र २)
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ततिा २: प्रधानमंत्ी जनधन ्ोजनेची सद्यवसिती (६ वडसेंबर २०१७ प य्ंत) 

बँिेचे नाव/प्रिार 
लाभार्ायंची संख्ा खात्ांमध्े जमा रकिम 

(रु िोटी मध्े)
लाभार्ायंना देण्ात आलेल्ा 

रूपे िाड्जची संख्ाग्ामीि शहरी एिूि

साि्भजवनक क्ेत्ातल्या बँका 13.3 11.5 24.8 55646.6 18.6

प्रादेवशक ग्ामीण बँका 4.2 0.8 4.9 12033.9 3.6

खाजगी क्ेत्ातल्या बँका 0.6 0.4 1.0 2160.6 0.9

एकूण सखं्या 18.1 12.7 30.7 69841.2 23.1

स्ोत: भारत सरकार https://pmjdy.gov.in/account

ग्ामीण भागात बँवकंग जाळे िेगाने पसरत आह.े मात् नागरी विशषेतः मोठ्या शहरांमध्ये बँकेच्या शाखा सरुु 
होण्याच ंप्रमाण अवधक आह.े २०१५ मधे ग्ामीण भागात भारती्य सटेट बँक, वतच्या सह्योगी बँका आवण इतर 
राष्टी्यीककृ त बँकांच ेप्रमाण सिा्भवधक होते. (तक्ता क्र ४) 

ततिा ३: लोिसंख्ेच्ा समहूावर आधावरत बँि शाखांची संख्ा 

वष्ज ग्ामीि वनमशहरी शहरी महानगरे एिूि 
1969 1833 3342 1584 1503 8262
1979 13337 7889 5037 3939 30202
1989 33014 11166 7524 5995 57699
1999 32857 14168 9898 8016 64939
2009 30943 19282 15356 14288 79869
2017 48806 38201 24574 26478 138059

वटप: ्या आकडेिारीत ‘प्रशासकी्य का्या्भल्यांना’ िगळण्यात आल ेआह.े 

स्ोत: वरझि्भ बँक ऑफ इवंड्या, भारती्य अ ््भव्यिस े्िरील सांवख्यकी पवुसतका. 

ततिा ४: बँि समहू -२०१५ प य्ंत बँि शाखांची संख्ा 

बँिेचे प्रिार ग्ामीि वनमशहरी शहरी महानगरे एिूि 

सटेट बँक आवण सह्योगी बँका 8029 6593 4304 3622 22548

राष्टी्यीककृ त बँका 21605 16956 13083 11703 63347

प्रादेवशक ग्ामीण बँका 14613 3748 1071 228 19660

खाजगी क्ेत्ातील बँका 4302 6457 4521 4698 19978

परदेशी बँका 8 12 57 247 324

अवखल भारती्य 48557 33766 23036 20498 125857

स्ोत: भारत सरकार 

(आकडे-कोटीमंध्ये)
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देशातल्या ज्या भागात बँवकंग 
सिेा पोचल्या नाहीत अशा वठकाणी 
बँक सिेा पोचविण्यात साि्भजवनक 
क्ेत्ातल्या बँकांची नेहमीच महतिाची 
भवूमका रावहली आह.े मात्, गेल्या 
दशकातली आकडेिारी पवहली 

ततिा ५: शेड्लुड व्ावसाव्ि बँिांमध्े िज्ज ििबािीची एिूि रकिम (बँि समहूानुसार)

(खाती दशलक् मध्ये आवण रककम अबज रुप्ये मध्ये) 

१९९६ माच्ज २०१६ माच्ज

खात्ांची 
संख्ा 

ििबािी 
रकिम 

खात्ांची 
संख्ा

ििबािी 
रकिम

सटेट बँक आवण सह्योगी बँका 14.2 742 26.8 16113

राष्टी्यीककृ त बँका 25.7 1300 56.4 35146

प्रादेवशक ग्ामीण बँका 13.1 73 23.4 2068

खाजगी क्ेत्ातील बँका* 2.4 202 50.3 18129

परदेशी बँका 1.2 229 5.5 3770

एकूण बँका 56.7 2547 162.4 75226

*१९९६ मधे इतर शडे्यलुड व्यिसाव्यक बँका

स्ोत: आर बी आ्य, शडे्यलुड व्यािसाव्यक बँकांची आकडेिारी 

बँक विरवहत क्ेत्ात पोचल्या होत्या. 
्याच ्योजनांच े रुपांतर नंतर बचत 
खात्यांमध्ये झाल.े 

उत्र भारतात विशषेतः 
ग्ामीण आवण वनमशहरी भागात 

पत परुिठा करण्यात व्यािसाव्यक 
बँकांनी महतिाची भवूमका बजािली 
आह.े (तक्ता क्र ६). पिू्भ आवण 
ईशान्य भारतात बँवकंग पतपरुिठा 
करण्याची सखं्याही लक्णी्यरीत्या 
िाढली आह.े 

असता खाते उघडण्याची सखं्या 
आवण जमा रककम ्या दोनही 
आघाड्यांिर खाजगी बँकांची 
कामवगरीही लक्णी्य ठरली आह.े 
(तक्ता ५). ्या आधी काही बँकांनी 
छोट्या सतरािर केलले्या कामांमळेु 
वकंिा त्यांच्या माफ्भ त चालविल्या 
गेलले्या मधसुचं्य अ्िा जीिन 
वनधी सारख्या ्योजनांमळेु ्या बँका, 
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ततिा रिमांि ६ : व्ावसाव्ि बँिांमधला ििीत पतपरुवठा(संख्ा अबजांमध्े)

1996 2016

ग्ामीि वनमशहरी शहरी महानगरे ग्ामीि वनमशहरी शहरी महानगरे 

उत्र भारत 77 53 85 261 1774 1990 2964 10502

ईशान्य भारत 12 8 8  - 181 252 220 - 

पिू्भ भारत 59 37 46 116 866 714 1351 2837

मध्य भारत 66 58 71 47 1352 1226 2231 1708

पवचिम भारत 64 57 60 646 913 1368 1414 20703

दवक्ण भारत 109 155 172 278 2270 3813 4784 9789

अवखल भारत 386 369 444 1348 7358 9363 12966 45540

स्ोत : आरबीआ्य, शडे्यलुड व्यािसाव्यक बँकाची आकडेिारी    

ककृ षीक्ेत्ाला पतपरुिठा करताना, व्यािसाव्यक बँकाची कामवगरी प्रादेवशक ग्ामीण बँका आवण सहकारी 
बँकापके्ा अवधक चांगली असल्याच ेवनदश्भनास आल ेआह.े (तक्ता ७ : ककृ षी पतपरुिठ्याच ेउवदिष् आवण कामवगरी 
(रुप्ये : अबज)़) 

िष्भ
व्यािसाव्यक बँक सहकारी बँका प्रादेवशक ग्ामीण बँका एकूण
उवदिष्  कामवगरी उवदिष् कामवगरी उवदिष् कामवगरी उवदिष् कामवगरी 

2013-14 4,750 5,090 1,250 1,199 1,000 827 7,000 7,116
2016-17 6,250 7,998 1,500 1,428 1,250 1,232 9,000 10,658
*: तातपरुती .

स्ोत : आरबीआ्य िावष्भक अहिाल 

पतपरुिठा करण्यातल ेनिनिीन उपक्रम : 

बँवकंग सिेा नसलले्या लोकिसतीत बँक पोहोचिण्यासाठी, व्यािसाव्यक बँकांनी निनिीन उपक्रम राबिा्यला 
सरुुिात केली आह े. ्यात मोबाईल गाड्या, जागोजागी तातपरुते तंब ूउभारुन बँक सिेा लोकांप्य ांत पोहोचिण,े अशा 
उपक्रमांचा समािेश आह.े आजही अस ेअनेक खातेधारक आहते ज्यांनी  बँकेच्या शाखेत प्रिेश केला नाही, बीसी 
(बँवकंग प्रवतवनधी) सिेेमाफ्भ त त्यांच ेसगळे बँवकंग व्यिहार करुन बँवकंग क्ेत्ात त्यांना सामािनू घेण्याचा ्या बँकांचा 
प्र्यत्न आह.े बीसी सवुिधेमळेु केिळ  बँवकंग व्यिहार सोप ेझाल ेनाहीत, तर ग्ाहकांना त्यांच्या घराजिळ बँवकंग 
सिेा घेण्याची सि्य लागली तसचे, बँवकंग व्यिहारांिर त्यांना मोठी सिलतही देण्यात आली. ्यामळेु ग्ाहकांना, 
बँक शाखांमध्ये जाऊन वदिसाचा रोजगार बडुिनू बँकेच ेकाम करण्याची गरज उरली नाही. त्यांच े व्यिहार 
त्यांच्या पवरसरातच पणू्भ होऊ शकतात. अनेकदा ग्ामीण भागात, बचत खात्यात मोठी रककम असते, अशािेळी 
बँकेच्या शाखेत जाऊन काम पणू्भ होण्यासाठी 2 ते 6 तासही लाग ूशकतात. अशािेळी ग्ाहकांची इतर कामे वकंिा 
रोजगार खोळंबनू राहतो. अशा िेळी, बी सी सवुिधेसह बँक सिेा वमळाली तर, ग्ाहक त्याचा िापर करू शकतात. 
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आता झोपडपटटी वकंिा बँक सिेा 
नसलले्या इतर भागात ह्ा सवुिधेसह 
बँवकंग क्ेत् पोचल ेआह.े त्याचप्रमाण,े 
व्यािसाव्यक बँकांनी आताप्य्भत 
आपल े का्य्भक्ेत् विसतारत बीसी 
(बँवकंग प्रवतवनधी) सवुिधेच्या 
माध्यमातनू 6 लाख गािांप्य ांत 
बँवकंग सिेा पोचिली आह.े माच ्भ 
2010 ते माच ्भ 2017 ्या काळात 

ततिा ८ : बँिांच्ा माफ्ज त ववत्ती् समावशेनाची प्रगती 

 (माच्ज मध्े संपिारे वष्ज )

रकिम  (अबज रुप्ांमध्े)

वष्ज
बीएसबीडीए 

ओडी िेसीसी जीसीसी आ् सी टी
शाखा बँविंग प्रावतवनधी 

2010 44 11 0.1 1,240 35 7
2014 273 39 16 3,684 1,097 524
2017 691 285 17 5,805 2,117 2,652
Volume (अबज )

वष्ज
बीएसबीडीए ओडी िेसीसी जीसीसी आ् सी टी

शाखा बँविंग प्रावतवनधी
2010 60 13 0.2 24 1 27
2014 126 117 6 40 7 329
2017 254 280 9 46 13 1,159
टीप: बीएसबीडीए – बचत खाते, ओडी  – ओिरड्ाफट,  केसीसी – वकसान के्रडीट काड्भ , जीसीसी  – जनरल 
के्रडीट काड्भ, बी सी – व्यापार प्रवतवनधी, आ्यसीटी- मावहती आवण सिंाद तंत्ज्ान 
स्ोत : आरबीआ्य 

बीसी सिेेच्या माध्यमातनू बँवकंग 
सिेा कें द्रांची सखं्या ३३,३७८ 
पासनू ते ५,४७,२३३ प्य्भत 
पोचली आह.े 

 गेल्या सात िषा्भत, बँवकंग 

व्यिहार आवण खात्यांची सखं्या 
्यात अनेकपटीने िाढ झाली आह.े 
बँवकग प्रवतवनधीचं्या माफ्भ त बचत 
खात्यांमध्ये जमा झाललेी रककम २६ 
पटीने िाढली तर शाखांमध्ये जमा 
झाललेी रककम १५ पटीने िाढली 
आह.े मावहती तंत्ज्ानाच्या िापरातनू 
झालले्या बँवकंग व्यिहाराच्या 
रकमेत ्याकाळात सिा्भवधक िाढ 

झाली आह.े ्या सगळ्यापके्ा जासत 
प्रभाि प्रधानमंत्ी जनधन ्योजनेमळेु 
पडला आह.े -२०१४ नंतर, ्या 
्योजनेअंतग्भत बचत खात्यांमध्ये 
लक्णी्य रककम जमा झाललेी आहे

वनवडि मदु्े आवि सचूना 

वित्ी्य समािेशनाच े उवदिष् 
साध्य करा्यच े असले, तर काही 
अड्ळे आताच दरू करण्याची गरज 
आह.े विशषेत:, वदव्यांग व्यक्तीनंा, 
तसचे ज्यांच्या शारीवरक हालचाली, 
दृष्ी आवण श्िणक्मता अध ूझाली 
आह,े अशा ज्येष्ठ नागवरकांप्य्भत 

बँवकंग सिेा पोचिण ेगरजेच ेआह.े 
सि्भ वदव्यांगाप्य्भत बँवकंग सिेा 
पोहोचिण्याच्या वरझवह्भ बँकेच्या 
वनदतेशानंतरही, ्या बाबतीत विशषे 
प्रगती झाललेी वदसत नाही. देशात 
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अद्ाप वदव्यांग व्यक्तीसंाठी सकुर 
अशा बँक शाखा आवण एटीएम 
कें द्रांची सखं्या कमी आह.े 

वित्ी्य समािेशन विसतार 
करण्यासाठी अद्ाप अनेक गोष्ी 
करता ्येतील. मात्  त्यासाठी 
तंत्ज्ानात सधुारणा करण,े 
अनौपचावरक बँवकग व्यिस े्विष्यी 
ग्ाहकांना विश्ास िाटािा, 
्यासाठी, तांवत्कदृषट्या व्यिस्ा 
सक्म करण,े आिश्यक आह.े 
बा्योमेवरिक सवुिधा आवण सोपीसहज 
बहभुाषी बँवकग उपकरण े अशा 
सवुिधा ग्ामीण ग्ाहकांच्या मनात 
बँवकंग व्यिस े्विष्यी विश्ास 
वनमा्भण करू शकतात. त्यावशिा्य, 
तंत्ज्ानािर  आधावरत सशंोधन, 
महणजेच, खाते उघडण्यासाठी वकंिा 
कज्भ वितरणासाठी साध्या मशीनस, 
उपलबद्ध सवुिधांची सतत मावहती 
देण्याची सो्य, ्यातनू बँक सवुिधा 
अवधकावधक लोकांप्य्भत पोहोचण्यास 
मदत वमळेल.

वित्ी्य समािेशनाअंतग्भत 
वदली जाणारी उपकरण े आवण 
सवुिधांमध्ये सधुारणा होण्याची गरज 
आह.े  ग्ामीण भागात राहणार्या 
नागवरकांची सामावजक आव ््भक 
पवरवस्ती अवतश्य िेगळी असते.
त्यामळेु ्या सि्भ िगा्भच्या गरजा 
लक्ात घेऊन त्यांना सो्यीच्या वित्ी्य 
सवुिधा त्यार कराव्यात. 

विसताराने सांगा्यच े झाल्यास, 
व्यािसाव्यक बँका नोकरदार 
व्यक्तीसंाठी ज्या ्योजना देतात, 
त्यापके्ा ग्ामीण जनतेच्या गरजा 
िेगळ्या असतात कारण त्यांच े
उतपनन ककृ षीउतपादनांिर आधावरत 
असते.

वित्ी्य समािेशनाच्या 
प्रगतीिर देखरेख ठेिण्यासाठी, 
वित्ी्य ससं्ांना एक वनवचित 
जबाबदारी देण े आिश्यक असते. 

ग्ामीण भागात वित्ी्य समािेशन 
साध्य करा्यच े असल्यास नाबाड्भ 
वकंिा ग्ामीण भागातल्या ससं्ाची 
जबाबदारी वनवचित करण ेआिश्यक 
आह.े वित्ी्य साक्रता ही एक 
वनरंतर आवहान देणारी प्रवक्र्या आह.े 
त्यामळेु ग्ाहकांना सतत बँवकंग 
सिेेकडे आकवष्भत करण्यासाठी बँक 
कम्भचार्यांनी ग्ाहकांशी, विशषेत: 
ग्ामीण भागातल्या ग्ाहकांशी 
सतत सौहादा्भच े सबंंध राखण्याची 

गरज आह.े वित्ी्य साक्रता 
िाढिण्यासाठी अनेक बँकांनी 
विविध उपक्रम राबिल ेअसनू त्या 
उपक्रमांना जनतेचा चांगला प्रवतसाद 
वमळतो आह.े 

सारांश : 

शिेटी सांगा्यच े झाल्यास, 
व्यािसाव्यक बँक, विशषेतः 
साि्भजवनक क्ेत्ातील बँकांनी देशात 
बँवकग सिेेचा विसतार करण्यात 
महतिाची भवूमका बजािली आह.े 
खासकरून, ग्ामीण आवण वनमशहरी 
भागात ्या बँका पोहोचल्या आहते. 
्या बँकांच्या ्यशसिी विसताराशी 
पा्याभतू सवुिधांची सांगड घालनू 
सि्भसामान्य जनतेप्य्भत विमा आवण 
वनिकृत्ीिेतन वनधी अशा सवुिधा 
पोचिण ेही पढुची पा्यरी ठरेल.

nnn

लखेकद््यी बंगळरूू ्ये्ील 
आ्यआ्यएममध्ये अनकु्रमे अवत्ी 
अध्यापक आवण सशंोधक/ 
विशे्षक आहते. 
email: shivakumara.reddy@iimb.ac.in
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व्ा पार सलुभतेमळेु 
भारताने क्रमिारीत 

सधुारणा केली आह.े ह े2018 च्या 
जागवतक बँकेने जाहीर केलले्या 
अहिालात वदसनू आल.े अहिालात 
100 पकैी पवहल्या 30 क्रमांकामध्ये 
भारताने स्ान वनवचित केल ेआह.े 
त्या मागील प्रमखु कारणांपकैी 
एक महतिाच े अस े की भारताला 
वदिाळखोरीला िेसण घालण्यात 
आलले े्यश. आज जरी आपला देश 
वदिाळखोरीचा क्रम लािता 103 
व्या स्ानािर आढळनू आला तरी 
2017च्या अहिालामध्ये आपण 
136 व्या स्ानािर होतो ह ेलक्ात 
घ्याि्यास हिे. गेल्या काही िषाांत 
आपली अ ््भव्यिस्ा हळहूळ ूसधुारत 
आह.े 2016 च्या अहिालानसुार 
आपण 137 व्या आवण मागच्या 
िषती आपण 136 व्या स्ानािर 
होतो.

शासनाने सन 2016 पासनू 
वदिाळखोरी आवण शोधन अक्मता 
मंडळ (आ्यबीसी)्या वन्यामक 
मंडळाच्या सोबतीने वदिाळखोरी 
आवण शोधन अक्मता संवहतेिर 
जोर देण्यास सरुुिात केल्यापासनू 

वदवाळखोरीचे वनवारि होिार्ा नव्ा ्गुामध्े प्रवशे

 इंवदवजल धसमाना

ही सधुारणा पाहाि्यास वमळते. ्ये े् 
ह ेनोंद करण ेआिश्यक आह ेकी, 
एखादी व्यक्ती िा भागीदारीविष्यक 
वदिाळखोरीच्या तरतदूी वन्यमािलीत 
त्यार झाली नसल्याने ततू्भ कळण े
बाकी आह.े वदिाळखोरी होण ेमहणजे 
का्य तर कुणी सितंत् व्यक्ती िा 
ससं्ा त्यास बंधनकारक असलले े
आवण उसने घेतलले े आव ््भक देण े
परत करण्यास असम ््भ होण.े अशा 
वस्तीत त्या ऋणाची पनुर्भचना 
करता ्येते अ्िा त्या ऋणासदंभा्भत 
वदिाळखोराविरोधात का्यदेशीर दािा 
उभा करता ्येतो. कंपनी विष्यक 
वदिाळखोरीत ऋण पनुर्भचना करता 
्येण ेवकंिा उपलबध आवण कंपनीच्या 
मालकीहककाची मालमत्ा विक्री 
करुन दे्य पणू्भ केल ेजाते.

व्यापारातील प्रिेश आवण वनग्भम 
्यासाठी ससुपष् आवण सम्योवचत 
वन्यमािली ही व्यापारसलुभतेची 
वकलली मानली जाते. उपरोक्त 
संवहतेने आपल्या देशात अगोदर 
अवसततिात असणारे व्यापार वनग्भम 
(व्यापारातनू बाहरे पडण)े अ्िा 
व्यापार पनुर्भचना (नव्याने ऋणाची 
सरंचना करण)े ्यामधील अंतर 
भरुन काढल.े

आज जरी आपला देश 
वदवाळखोरीचा रिम लावता 103 
व्ा सिानावर आढळनू आला 
तरी 2017च्ा अहवालामध्े 
आपि 136 व्ा सिानावर होतो 
हे लक्ात घ्ाव्ास हव.े गेल्ा 
िाही वषायंत आपली अि्जव्वसिा 
हळहूळ ू सधुारत आहे. 2016 
च्ा अहवालानुसार आपि 137 
व्ा आवि मागच्ा वषवी आपि 
136 व्ा सिानावर होतो.

फोिस
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्या का्यद्ाची अंमलबजािणी 
होण्याअगोदर वदिाळखारीच े
वनराकरण होण्यास अवधक िेळ 
लागत अस.े ्यासाठी लागणार्या 
बर्याच का्यद्ांमधील बाबी आवण 
न्या्यक्ेत् े समान मदु्ािर छेदत 
असल्याने रकमेची पनुप्रा्भप्ती 
(िसलुी) करण्यासाठी मांडलले े
दािे न्या्याल्यात मोठ्या प्रमाणात 
प्रलंवबत असत. संवहतेआधी, ्या 
विष्यािर तबबल 12 का्यदे काम 
करत होते. ज्यामध्ये काँरिकट अॅकट, 
वरकवहरी ऑफ डेबटसय् ड्य ूट ूबँकसय्, 
वफनावनश्यल इवंसटट्यशून अॅकट, 
वसक्यरुाटा्यझशेन अँड वरकनसरिकशन 
अँड वफनावनश्यल अॅसटे अँड 
एनफोस्भमेंट ऑफ वसक्यवुरटी इटंरेसट 
अॅकट. मात् अपवेक्त असललेा 
पवरणाम साधला जात नस.े अक्म 
औद्ोवगक कंपन्या (विशषे तरतदूी) 
का्यदा आवण कंपनी का्यदा 1956 
च्या समापनाविष्यक (कंपनी बंद 
करण्याबाबतीतील) तरतदूी देखील 
प्रभािकारक नवहत्या. 

व्यवक्तश: वदिाळखोरीविष्यक 
का्यद्ातील काही भाग, जस ेकी, 
प्रवेसडेनसी टाऊनस इनसॉलवहनसी अॅकट  
आवण प्रोविवनसअल इनसॉलवहनसी 
अॅकट  ह ेएक शतकाहनूही अवधक 
ि्याच ेआहते. ्यांची अंमलबजािणी 
अनकु्रमे 1909 आवण 1920 
मध्ये झाली. मात् आजही ह ेका्यदे 
अवसततिात आहते. सवंहतेच्या 
243 कलमामध्ये ह े का्यदे रदि 
बातल करण्याविष्यी पवरचछेद 
वलहीललेा आढळतो मात् ्याच े
पालन अद्ाप झालले े नाही. आवण 

महणनू िर उललखे केल्याप्रमाण े
व्यवक्तश: आवण भागीदारी विष्यक 
वदिाळखोरीसाठीची वन्यमािली 
अजनू अंमलात आणली गेललेी 
नाही. 

राष्टी्य कंपनी का्यदा 
न्या्यावधकरण (एनसीएलटी) 
ह े कंपनीच्या वदिाळखोरीच्या 
वनराकरणाबाबत वनिाडा करते. तर 
ऋण पतूती न्या्यावधकरण (डीआरटी) 
ह े व्यवक्तश: वदिाळखोरीच्या 
वनराकरणाबाबत वनिाडा करते.

संवहता कंपनीच्या वदिाळखोरी 
वनराकरणासाठी सम्यबधद प्रवक्र्या 
मांडते. मात् देण े एक लाख 
रुप्यांपके्ा जासत असल्यास धनको 
(के्रवडटर) वदिाळखोरी वनराकरण 
प्रवक्र्या चाल ू करुन घेऊ शकतो 
आवण दािा मांडण्याकवरता राष्टी्य 
कंपनी का्यदा न्या्यावधकरणाकडे 
जाऊ शकतो.

ही संवहता ्या आधी अवसततिात 
असलले्या वनराकरण प्रवक्र्येपके्ा 

िेगळी आह.े ्यानसुार धनको ्या 
प्रवक्र्येमध्ये ऋणकोविरोधात पढुाकार 
घेतो. तर आधीच्या प्रवक्र्येनसुार 
ऋणको ही प्रवक्र्या सरुु करत अस े
आवण धनको िसलुीसाठी िेगळा 
दािा मांडत अस.े अस ेअसल ेतरीही 
कॉपपोरेट ऋणको वदिाळखोरीसाठी 
दािा दाखल करु शकतो.

एनसीएलटीमध्ये दािा दाखल 
केल्यापासनू 180 वदिसांत ही 
प्रवक्र्या पणू्भ वहािी लागते. अ्िा 
पणू्भ करण्यासाठी अवतवरक्त 90 
वदिस वमळतात.

जलदगती वनराकरण प्रवक्र्या 
देखील उपलबध आहचे. ज्यामध्ये 
वनण्भ्याप्रत ्येण्यासाठी 90 वदिसांचा 
कालािधी असतो तर अवतवरक्त 
45 वदिसांचा कालािधी िाढिनू 
वमळ ू शकतो. ही सवुिधा केिळ 
लहान कंपन्या महणजेच अशा 
खाजगी कंपन्या ज्यांच े पडेअप 
कॅवपटल (जमा केलले े भांडिल) 
रु. 50 लाखांप्य ांत आह े वकंिा 
आव ््भक उलाढाल रु. 2 कोटीपं्य ांत 
आह े अशा कंपन्यांना तसचे सटाट्भ 
अपसनाच उपलबध आह.े एकूण 
मालमत्ा 1 कोटी प्य ांत असणार्या 
असचूीबधद कंपन्या (अनवलसटेड 
कंपन्या) देखील ही पधदत वनिडू 
शकतात.

्या काळात धनकोने ऋणकोचा 
व्यिसा्य पनुर्भ वचत होऊ शकतो 
का ह े वनरीक्ल े पावहजे. त्ा त्या 
व्यिसा्यास पनुरुवजजिीत करता 
्येण ेशक्य आह ेका, ह ेही तपासल े
पावहजे. ्या काळात धनकोचा 

संवहता िंपनीच्ा 
वदवाळखोरी वनरािरिासाठी 
सम्बधद प्रवरि्ा मांडते. मात् 
देिे एि लाख रुप्ांपेक्ा जासत 
असल्ास धनिो (रेिवडटर) 
वदवाळखोरी वनरािरि प्रवरि्ा 
चाल ू िरुन घेऊ शितो 
आवि दावा मांडण्ािवरता 
राष्टी् िंपनी िा्दा 
न्ा्ावधिरिािडे जाऊ 
शितो.
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दािा गोठिला (फ्ोजन) जातो. 
ही वदिाळखोरी वनराकरण प्रवक्र्या 
अ्यशसिी ठरल्यास मात् मालमत्चे े
पवरसमापन (वलवकिडेशन) करण े
सरुु होते.

वनराकरण प्रवक्र्येचा प्रबंध 
(इनसॉलवहनसी प्रोफेशनल) 
परिानाधारक वदिाळखोरी 
व्यािसाव्यकांकरिी केला जातो. ह्ा 
अवधकार्यास सनदी लखेाकार (चाट्भड्भ 
अकाऊंटंट), कंपनी सवचि (कंपनी 
सकेे्रटरी), आ्य व्य्य लखेाकार 
(कॉसट अकाऊंटंट), िवकल वकंिा 
व्यिस्ापक मंडळाचा वकमान 10 
िषाांचा अनभुि असाि्यास हिा. 
वलवमटेड इनसॉलवहनसी चाचणी त्याने 
उत्ीण्भ केललेी असािी. िरील पात्ता 
नसल्यास नॅशनल इनसॉलवहनसी 
पवरक्ा त्याने उत्ीण्भ केललेी असािी.

एनसीएलटी अंतवरम आ्यपी 
(इनसॉलवहनसी प्रोफेशनल) वन्यकु्त 
करते. अज्भ वसिकारल्यापासनू 
14 वदिसांप्य ांत आ्यबीबीआ्य 
च्या मान्यतेनंतर ही वन्यकु्ती केली 
जाते. हा अवधकारी केिळ 30 
वदिस का्या्भल्याचा ताबा घेतो. 
ऋणकोची मालमत्ा आवण कंपनीचा 
कारभार त्याच्या वन्ंयत्ण कक्ेत 
्येतो. ऋणकोकडून आव ््भक बाबीचंी 
मावहती घेतो. धनकोंची सवमती 
प्रस्ावपत करतो. कॉपपोरेट ऋणकोशी 
दाव्याशी सबंंवधत धनको िगळनू 
इतर सि्भ धनको ्या सवमतीचा भाग 
असतात. का्य्भरत धनको मतदानाचा 
हकक गाळनूही सवमतीचा भाग होऊ 
शकतात. मात् त्यांची एकूण देण े

ऋणकोच्या ्कबाकी रकमेच्या  
वकमान 10 … असािे.

धनको सवमती 7 वदिसांच्या 
आत हगंामी अवधकारी का्यम 

करािा की बदलािा ्या वनण्भ्यात 
पोहोचते. त्यानंतर एनसीएलटी 
वनराकरण अवधकारी वन्यकु्त करते.

समापनाच्या अनषंुगाने 
मालमत्चे्या िाटपाचा प्राधान्यक्रम 
संवहता ठरिते. सरुवक्त धनकोंना 
त्यांची पणू्भ ्कबाकी रककम 
वमळाली पावहजे, वकंिा वकमान 
सपंावश््भ क मलू्य (कोलटॅरल) त्यांस 
वमळाि्यास पावहजे. असरुवक्त 
धनकोंना व्यापारी धनकोंच्या तलुनेने 
प्राधान्य वमळते तर सरकारी दे्य 
असरुवक्त धनकोंनंतर देऊ केल े
पावहजे.

काही वबलडस्भ ्या क्रमिारीत 
नसल्यामळेु घर खरेदीदारांिर मात् 
काही काळ सकंट आल.े  मात् 

काही काळ विरोध दश्भिल्यानंतर 
घरखरेदीदारांना फॉम्भ एफ भरण्याची 
परिानगी वमळाली आह े तरी 
प्राधान्यक्रमात मात् ते कोठेही वदसनू 
्येत नाहते.

संवहतेच्या अंमलबजािणीतील 
त्टुी ्य्ाकाल जाणित आहते.
उदा. देशातील पवहल्या कॉपपोरेट 
वरझोल्यशून ्योजनेअंतग्भत संवहता 
लाग ू केल्यानंतर एनसीटीएलने 
90… इतपत सहाय्यभतू वनिाडा 
मंजरू केला. एनसीटीएलने वसनजतीज 
कावसटंगला वसनजतीज दरुा्य 
ऑटोमोवटवह जी जागवतक बाजारात 
कारसाठी चाके वनवम्भतीच े काम 
करते. त्यांना, 900 कोटीपंकैी 54 
कोटी रुप्ये धनकोना देण्याकवरता 
आदेश वदल ेआहते.

्या व्यवतवरक्त, इतर बाबी 
आकष्भक होत्या. ्या 54 कोटी 
रुप्यांपकैी 20 कोटी ह े ताबडतोब 
आवण उि्भवरत ्येत्या 5 िषाांत 
देण्याच े आदेश वदल े गेल.े एकूण 
दे्य रकमेपकैी 215 कोटी रुप्ये 
ह े मदुिल तर 685 कोटी रुप्ये ह े
व्याज, िैधावनक दे्य राशी आवण 
धनको ऋण होते.

वसनजती-दरुा्य ह े औद्ोवगक 
आवण आव ््भक पनुर्भचना 
महामंडळाकडे असलले्या 93000 
्वकत दाव्यांपकैी एक हो्य. 
आ्यबीसी च्या सांगण्यािरुन हा दािा 
एनसीटीएलकडे सोपिण्यात आला. 
एनसीटीएल मध्ये दाखल केलले्या 
काही पवहल्या दाव्यांपकैी हा एक.

समापनाच्ा अनुषंगाने 
मालमत्तचे्ा वाटपाचा 
प्राधान्रिम संवहता ठरवते. 
सरुवक्त धनिोंना त्ांची पिू्ज 
ििबािी रकिम वमळाली 
पावहजे, विंवा विमान 
संपावश््ज ि मलू् (िोलॅटरल) 
त्ांस वमळाव्ास पावहजे. 
असरुवक्त धनिोंना व्ापारी 
धनिोंच्ा तुलनेने प्राधान् 
वमळते तर सरिारी दे् 
असरुवक्त धनिोंनंतर देऊ िेले 
पावहजे.
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्या िषती मे मवहन्यामध्ये शासनाने 
एका विधे्यकाची घोषणा केली. 
ज्या्योगे ्या वनराकरण प्रवक्र्येला 
अवधक चालना वमळाली. पचिात ह े
विधे्यक बँवकंग रेग्यलुशेन (दरुुसती) 
का्यदा, 2017 महणनू लाग ूझाल.े 
ज्यामध्ये वरझवह्भ बँक ऑफ इवंड्या 
(आरबीआ्य) ला व्यापक अवधकार 
देण्यात आल.े ज्यामध्ये आरबीआ्य 
धनकोंना वदिाळखोरी प्रवक्र्येद्ारे 
्वकत कजा्भची िसलुी करण्यासाठी 
आदेश देते.

साि्भजवनक क्ेत्ातील बँकांची 
अनतुपादक मालमत्ा वकंिा नॉन 
परफॉवम ांग अॅसटेस मोठ्या प्रमाणािर 
िाढली आह.े ्याच ेमोठे प्रमाण िीज, 
सटील, रसते बांधणी आवण कापड 
उद्ोगात आह.े

अध्यादेशाच्या अंमलबजािणी 
करता आरबीआ्यने 12 मोठ्या 
्वकत कजा्भच्या वनरसनासाठी ्या 
सfंवहतेचा उप्योग करण्यास सांगतल े
आह.े अंतग्भत सललागार सवमतीच्या 
वशफारशीिंरुन आरबीआ्यने असा 
वनण्भ्य घेतला आह े ज्याकरिी ्या 
दाव्यांना सम्यबधदता ्येईल.

ती 12 मोठी कजते महणजे – 
भषूण सटील, लनॅको इनफ्ा, इसार 
सटील, भषूण पॉिर, आलोक 
इनडवसरिज, अॅमटेक ऑटो, मॉनेट 
इसपात, इलकेरिोसटील सटीलज, 
इरा इनफ्ा, जेपी इनफ्ाटेक, एबीजी 
वशप्याड्भ आवण ज्योती सरिकचस्भ. 
एकूण अनतुपादक मालमत्चे्या 
25… जागा ्यांनीच व्यापली आह.े 

माच ्भ मवहन्याप्य ांतचा ्वकत कजाांचा 
आढािा घेतल्यास भारती्य बँवकंग 
प्रणालीच ेएकूण 7.11 लाख कोटी 
रुप्ये ्कलले आहते. त्यांपकैी 
1.78 लाख कोटी तर केिळ ्या 
12 कजाांमध्येच आहते. 

मोतीलाल ओसिाल ्या आव ््भक 
सिेा परुिठादाराच्या अहिालानसुार, 
चाल ूिषा्भच्या पवहल्या 9 मवहन्यात 
376 दािे एनसीएलटीकडे 
्ोपिण्यात आल.े त्यापकैी 187 
दािे का्या्भवनित धनकोंनी, 122 
दािे आव ््भक धनकोंनी तर उि्भवरत 
कॉपपोरेट ऋणकोंनी दाखल केल े
आहते.

उपरोक्त ्वकत खात्यांच े
वनराकरण ह े कॉपपोरेट धनकोंच्या 
िाटेिरील मखु्य अडचण आह.े 
अस े असल े तरी सद्वस्तीत ्या 

कज्भखात्यांपकैी 2 खात्यांच ेवनरसन 
होत आह,े 7 खात्यांच ेपवरसमापन 
(वलवकिडेशन) होत आह,े आवण 
उि्भवरत 14 खाती अपील प्रवक्र्येत 
आहते, अस ेहा अहिाल सांगतो.

वरझवह्भ बँकेच्या वशफारसी नसुार 
ही 12 कज्भखाती एनसीएलटीकडे 
िग्भ करण्यात आली आहते.

दसुरा  प्रश असा की, ्यातील 
ससं्ापकांनी त्यांच्या सित:च्या 
कंपनीसाठी लािललेी बोली. हा 
प्रश सोडिणसेाठी संवहतेअंतग्भत 
वन्यामक मंडळाने का्यद्ात दरुुसती 
केली आह.े ज्यामळेु संवदगध 
ससं्ापकांना आळा बस ूशकेल. हा 
गोंधळ वनमा्भण करणार्या लोकांना दरू 
करण्यात ्येऊन, सित:च्या कंपन्या 
कमी दरात विकत घेण्याविष्यीची 
धनकोंच्या मनातील भीती शमिण े
हाच ्यामागील खरा उदिेश्य हो्य.

अशा प्रकारे धनको सवमतीच्या 
वनगराणीमळेु हतेपूरुसपर वदिाळखोर 
कंपनीचा ताबा पनुहा घेऊ शकत 
नाही. इतकेच नवह ेतर वदिाळखोरीत 
वनघालले्या इतर कंपन्यांसाठी 
देखील वन्यामक मंडळांनी कडक 
वन्यमािली आखली आह.े 
सधुावरत वन्यमािलीनसुार सि्भ 
अज्भदारांची (ससं्ापक अंतभू्भत 
करुन) विश्ासाह्भता जोखली जाते. 
त्यामळेुच ससं्ापकांना देखील 
विश्ासनी्यता आवण पतपात्तेच्या 
तीव्र कसोटीतनू माग्भक्रमण करािे 
लागते.

अज्भदारांच्या तपशीलानसुार 
त्या हतेपूरुसपर वदिाळखोरांच े
(कज्भबडुिे)  दोषी, अपात्, दंडातमक 

अशा प्रिारे धनिो 
सवमतीच्ा वनगरािीमळेु 
हेतपूरुसपर वदवाळखोर िंपनीचा 
ताबा पनुहा घेऊ शित नाही. 
इतिेच नवहे तर वदवाळखोरीत 
वनघालेल्ा इतर िंपन्ांसाठी 
देखील वन्ामि मंडळांनी िडि 
वन्मावली आखली आहे. 
सधुावरत वन्मावलीनुसार सव्ज 
अज्जदारांची (संसिापि अतंभू्जत 
िरुन) ववश्ासाह्जता जोखली 
जाते. त्ामळेुच संसिापिांना 
देखील ववश्ासनी्ता आवि 
पतपात्तेच्ा तीव्र िसोटीतनू 
माग्जरिमि िराव ेलागते.
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कारिाई झालले े अशी िग्भिारी 
केली जाते. अशी आरबीआ्यची 
माग्भदश्भक ततिे सांगतात. अशा 
अजाांना सबेीकडून मजजाि केला 
जातो, ह ेउघड आह.े

ससं्ापकांकडून केल्या जाणार्या 
बोलीचा प्रश आजही सपंललेा नाही. 
महणनूच शासन ्या अध्यादेशाद्ारे 
आ्यबीसीची सधुारणा करते. ज्यामळेु 
केिळ हतेपूरुसपर कज्भबडुव्यांची, 
सशं्यासपद संस्ापकांची हकालपटटी 
होत नाही तर एनसीएलटी अंतग्भत 
वदिाळखोरीच्या दाव्यांमध्ये 
सापडलले्या कंपन्यांच े ससं्ापक 
वकंिा त्यांच्या सह्योगी ससं्ांनाही 
मनाई केली जाते. ्याचा पवरणाम 
महणनू सवंहतेमध्ये ्या विधे्यकाने 
कलम 29अ ची भर घातली आह.े 

िषा्भपके्ा जासत काळ अनतुपादक 
मालमत्ा बाळगणार्या कंपन्यांच्या 
ससं्ापकांना आवण वतच्या सह्योगी 
ससं्ांना बोली लािण्यापासनू मजजाि 
करण्याविष्यी हा अध्यादेश सांगतो. 
तस ेतर शबदश: ही मनाई केली जात 
नाही तर ससं्ापकांनी ्कीत मदुिल, 
व्याज देण्याची आवण मालमत्से 
िष्भभर आजीवित ठेिण्याची त्यारी 
दाखिली असता त्यांना सधंी वदली 
जाते.

मात्  एनसीएलटीमध्ये दाखल 
झालले्या दाव्यांना ही सधंी उपलबध 
होत नाही. ्या कंपन्यांच ेससं्ापक िा 
सहकारी  िरील 12 कज्भखात्यांची 
कोणतीही मालमत्ा खरेदी करु 
शकत नाहीत.

कॉपपोरेट हमीदार देखील ्या 
बोलीसाठी पात् नसतील. त्यावशिा्य 
होवलडंग कंपनी िा ससं्ापक िा 
त्यांच े सबंंवधत कुणीही पक् ्या 
बोलीमध्ये सहभागी होऊ शकत 
नाहीत. 

ससं्ापक सबंंवधत पक् ही 
सकंलपना विसताराने सांगण्याची ्ये े् 
गरज भासते. उदा. असतेलोरवमत्लच े
उदाहरण घेऊ. ्या कंपनीस उत्म 

गलिा ्या कंपनीच्या मालमत्चे्या 
बोलीमध्ये रस असल्यास (उत्म 
गलिा ही दरिषती अनतुपादक 
मालमत्ाधारक कंपनी महणनू जाहीर 
आह)े त्याच्या पतपात्तेवशिा्यही 
पात् ठरिली जाऊ शकते.

असतेलोरवमत्ल ही उत्म 
गलिा कंपनीमध्ये अवन्ंयवत्त 
अलपभागधारक आह.े त्यांचा 
सचंालक मंडळािर कोणताही 

प्रवतवनधी नाही. िा व्यिस्ापक 
मंडळांिर कोणताही प्रभाि नाही. अस े
सांगनू असतेलोरवमत्लने ्या मालमत्ा 
वमळिण्यासाठीच्या दाव्यामध्ये 
मजबतू पकड वनमा्भण केली आह.े 
त्यामळेु पनुर्भचना प्रवक्र्येत ही कंपनी 
उत्म गलिाची ससं्ापकही ठरत 
नाही िा बोली लािण्यापासनू त्यांस 
प्रवतबंधही करता ्येत नाही. 

असतेलोरवमत्लची उत्म गलिा 
कंपनीमध्ये केिळ 29… भागीदारी 
आह.े मात् वमगलानी कुटुं वब्यांची 
बॉमबे सटॉक एकसेंज मध्ये ससं्ापक 
सचूीमध्ये नोंद आह.े

आ्यबीसीनसुार सबंंवधत पक् ही 
सकंलपना महणजे असा पक् ज्याला 
वदिाळखोर कंपनीमध्ये 20… पके्ा 
अवधक मतदानाचा हकक बजािण्याची 
ताकद आह.े आवण साि्भजवनक 
कंपनीच्या सचंालकमंडळांमध्ये 2… 
पके्ा अवधक भागीदारी आह.े

अस े असता सबेीच्या 
व्याख्येनसुार सबंंवधत पक् महणजे 
ससं्ापक आवण ससं्ापक समहू, जे 
कुणाही ससं े्त 10… पके्ा जासत 
भागीदारी आवण त्या कंपनीच्या चाल ू
कारभारािर वन्ंयत्ण ठेितात.

आवण महणनू, ्या सदंभा्भत 
सपष्ीकरणाची आत्ंयवतक गरज 
आह.े जेणकेरुन बोली लािण्यासाठी 
पात् आवण अपात् ह ेवनकष वनवचित 
करता ्येईल.

संसिापिांिडनू िेल्ा 
जािार्ा बोलीचा प्रश् आजही 
संपलेला नाही. महिनूच 
शासन ्ा अध्ादेशाद्ारे 
आ्बीसीची सधुारिा िरते. 
ज्ामळेु िेवळ हेतपूरुसपर 
िज्जबुडव्ांची, संश्ासपद 
संसिापिांची हिालप्टटी होत 
नाही तर एनसीएलटी अतंग्जत 
वदवाळखोरीच्ा दाव्ांमध्े 
सापडलेल्ा िंपन्ांचे संसिापि 
विंवा त्ांच्ा सह्ोगी 
संसिांनाही मनाई िेली जाते.
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उपरोक्त एनएसएलटी कडे 
सोपिलले्या  12 कंपन्यांपकैी, 5 
सटील कंपन्या आवण अॅमटेक अॅटो 
्यांनी सभंावित खरेदीदार महणनू 
माघार घेतललेी आह.े 

्या 12 कंपन्या िगळता, इतर 
29 कंपन्यांची सचूी आरबीआ्यने 
बँकांकडे वदली असनू त्यांची खाती 
वद्पक्ी्य पधदतीनी हा प्रश 13 
वडसेंबर प्य्भत वनण्भ्याप्रत आणािा 
अस ेआदेश वदल ेआहते अन्य्ा ही 
खातीदेखील एनएसएलटीकडे िग्भ 
करण्यात ्येईल.

्ये े् समानतेचा मदुिा उपवस्त 
होतो.दसुर्या सचूीतील कंपन्यांना 
जर बँका दोनही पक्ांकडून समस्यांच े
वनराकरण करण्यास अवतवरक्त िेळ 
देत असतील तर एनएसएलटीकडे 
सपुदू्भ केलले्या पवहल्या सचूीतील 
12 कंपन्यांना हा िेळ का बरे 
वमळाला नाही

ह े आवण अस े मदुिे 
वदिाळखोरीसदंभा्भतनू ्येतच 
राहतील. ह्ा सि्भ तरतदूी व्यापारातनू 
बाहरे पडणा-्या कंपन्यांना वकंिा 
पनुर्भचना करु इवचछणार्या कंपन्यांना 
भारतामध्ये व्यापार करण्यास 
सलुभता प्राप्त वहािी ्या साठी 
साहाय्य करतात. तरी ही प्रवक्र्या 
नीरस िा रेंगाळणारी होऊ न्ये ्याची 
काळजी घेतली जािी.

उदाहरणादाखल वसनजती 
दरुा्यचा दािा घेऊ. ्यामध्ये 
एडलिाइज एआरसीने राष्टी्य कंपनी 

का्यदा अपील प्रावधकरणाकडे 
कज्भ पनुस्ा्भपना ्योजनेला विरोध 
दश्भिला. ्या सदंभा्भतील मदुिा असा 
की, वसनजतीज कावसटंग ही कंपनी 
वसनजती दरुा्यशी अध्यादेशात 
उललखेल्या प्रमाण े सबंंवधत 

सवुि्जसंधी!

्योजना मावसकाच ेजनुे अंक 
िाचकांच्या खास आग्हासति 
उपलबध करून देण्यात ्येत 
आहते. इचछुकांनी ्यासाठी 
्योजना का्या्भल्यात सपंक्भ  
साधािा. 

दरूधिनी- 022-27566582 
email : myojanadpd@gmail.com

पक् होती. वसनजती दरुा्य आवण 
वसनजती कावसटंग मधील वदखाऊ 
व्यिहाराबदिलच्या आरोपांसबंंधीची 
शहवनशा प्रावधकरणाकडून केली 
जात आह.े

nnn

लखेक ‘वबझीनेस सटँडड्भ’च े
अ ््भविष्यक सपंादक असनू ज्येष्ठ 
पत्कार आहते. 
email : indivjal@gmail.com
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भारतामध्य े बँवकंग क्ते्ाचा 
इवतहास फार जनुा 

आह.े प्राचीन आवण मध्य्यगुीन 
काळात सदु्धा आपल्याला ्याचा सदंभ्भ 
पहा्यला वमळतो. पसै े व्याजािर 
दणे्याघेण्याचा सदंभ्भ आपल्याला िेवदक 
काळात महणज ेइ.स.प.ू २००० ते 
१४०० आवण जातक क्ामंध्ये 
(इ.स.प.ू६००-४००) सापडतो. 
इ.स.प.ू ५०० त े इ.स.प.ू ४०० 
च्या काळात कौवटल्याच्या अ ््भशास् 
ग्ं् ामध्य े आपल्याला व्याजािर पसै े
दणे-ेघेण,े व्याजाचा दर ्याचंा सदंभ्भ 
वमळतो. आधवुनक काळात भारतात 
अठराव्या   शतकात बँवकंग क्ते्ाची 
सरुुिात झाली. ्या काळात १७२० 
मध्य ेबँक ऑफ बॉमब ेआवण १७७० 
मध्य े बँक ऑफ वहदंसु्ान आवण 
१७७३ मध्य े जनरल बँक ऑफ 
बेंगाल आवण वबहारची स्ापना झाली 
होती.

सरुुिातीच्या काळात वब्वटशाचं्या 
प्र्यत्नामंळेु बंगाल आवण मुंबई 
प्रातंात बँकाचा विकास जासत झाला. 
नंतरच्या काळात १९व्या शतकाच्या 
सरुुिातीला तीन प्रवेसडेंसी बँकाचंी 
स्ापना अनकु्रमे कलकत्ा, मुंबई 
ि मद्रास प्रातंात १८०६, १८४० 
आवण १८४३ साली झाली. नंतर 

ग्ाहि सेवा – बँविंग क्ेत्ातील नवीन अध्ा्

 सशुील अबंादास रगडे

्याच तीन प्रवेसडेंसी बँकाचं ेएकवत्करण 
करून १९२१ साली इवमपवरअल 
बँक स्ापन झाली ि १९५५ मध्ये 
वतच े सटेट बँक ऑफ इवंड्या अस े
नामकरण झाल.े 

१९६९ आवण १९८० मध्ये 
कें द्र सरकारन ेअनकु्रमे १४ आवण ६ 
बँकाचं े राष्टी्यीकरण करून बँकाचं े
दरिाज े सामान्य जनतसेाठी उघडे 
केल.े भारतातील ग्ामीण भागाचं्या 
गरजा ओळखनू २० ऑकटोबर 
१९७५ रोजी सरकारन े वरजनल 
रूरल बँकाचंी स्ापना केली. 

भारतामध्य े सरकारी, खाजगी, 
विदशेी आवण  सहकारी अशा प्रकारे 
बँकाचं ेसहअवसतति आह.े 

वित् मंत्ाल्य आवण भारती्य 
वरजि्भ बँक ्याचं्या सकंलपनतेील 
पमेेंट बँका ि समॉल फा्यनासं बँका 
्याचंा उद्य २०१६-१७ मध्ये 
झाला. अशा प्रकारे सद्वस्तीमध्ये 
भारतामध्य ेखालील प्रकारच्या बँकाचं े
अवसतति आह.े 

सरकारी व्यापारी बँका (उदा. 
SBI, Bank of Baroda); खाजगी 
व्यापारी, बँका (उदा. ICICI Bank, 
HDFC Bank); विभागी्य ग्ामीण 
बँका (RRB) (उदा. महाराष्ट ग्ामीण 

 पसेै व्ाजावर दणे्ाघणे्ाचा 
संदभ्ज आपल्ाला ववेदि िाळात 
महिज े इ.स.प.ू २००० ते 
१४०० आवि जाति ििामंध्े 
(इ.स.प.ू६००-४००) सापडतो. 
इ.स.प.ू ५०० त े इ.स.प.ू 
४०० च्ा िाळात िौवटल्ाच्ा 
अि्जशास्त्र ग्िंामध् े आपल्ाला 
व्ाजावर पसेै दिे-ेघिे,े व्ाजाचा 
दर ् ाचंा संदभं्ज वमळतो. आधवुनि 
िाळात भारतात अठराव्ा   
शतिात बवँिंग क्ते्ाची सरुुवात 
झाली. ्ा िाळात १७२० मध्े 
बिँ ऑफ बॉमब ेआवि १७७० 
मध् ेबिँ ऑफ वहंदसुिान आवि 
१७७३ मध् ेजनरल बिँ ऑफ 
बेंगाल आवि वबहारची सिापना 
झाली होती.

सवुवधा
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बँक); नागरी सहकारी बँका (उदा. 
सारसित बँक); विदशेी व्यापारी बँका 
(उदा. वसटीबँक); पमेेंट बँक (उदा. 
पोसट बँक); समॉल फा्यनासं बँक 
(उदा. उजजीिन समॉल फा्यनासं); 
लोकल एवर्या बँक (उदा. सभुद्रा 
बँक, कोलहापरू); राज्य सहकारी ि 
वजलहा सहकारी बँका.

िेगिेगळ्या प्रकारच्या बँका 
पावहल्यानंतर हा प्रश पडण ेसाहवजक 
आह े वक एिढ्या विविध प्रकारच्या 
बँकाचंी गरज का्य? मात् ्या प्रशातच 
्याच ेउत्र दडलले ेआह ेवक जिेढ्या 
गरजा तिेढ्या प्रकारच्या बँका. ्या 
गरजा भागविण्यासाठी िेगिेगळ्या 
प्रकारच्या बँकाचंी स्ापना झाली 
आह.े 

पढुील आधवुनक सिेा ्या 
आजकालच्या बँका उपलबध करून 
दते आहते. मोबाईल बँवकंग; इटंरनटे 
बँवकंग; फोन बँवकंग; एसएमएस 
बँवकंग; डेवबट काड्भ; के्रवडट काड्भ; 
वप्रपडे काड्भ; रिवॅहल काड्भ; वगफट काड्भ; 
परेिो काड्भ; एटीएम मवशन मधनू पसै े
काढण ेि भरण;े टॅबलटे बँवकंग; रुप े
काड्भ; व्यापाऱ्यानंा पीओएस मवशन 
उपलबध करून दणे.े व्यापाऱ्याचं ेपसै े
दररोज जमा करण्यासाठी कम्भचारी 
पाठविण ेजणेकेरून व्यापाऱ्यानंा बँकेत 
जाण्याची गरज पडणार नाही; सि्भ 
बँकानंी आपापल े मोबाईल अपॅ सरुु 
केल ेआहते. त्यामधनू आपण बऱ्याच 
प्रकारच ेव्यिहार करू शकतो. (उदा. 
SBI Buddy); भारती्य सटेट बँकेने 
नकुतचे (Artificial Intelligence) 
ककृ वत्म बवुद्धमत्ा असललेी एक सिेा 
(Chat Bot) सरुू केली आह.े ह ेएक 
तंत्ज्ान आह,े ज े सित: ग्ाहकाचं्या 

प्रशाचंी उत्रे (२४×७) दते.े 
BHIM (भारत इटंरफेस फॉर मनी) 
– ह ेनशॅनल पमेेंट कॉपपोरेशन ऑफ 
इवंड्या (NPCI) न े त्यार केलले े
मोबाईल अपॅ आह.े ्याचा िापर 
करून आपण एकदम सोप्या पद्धतीने 
पशैाची ऑनलाईन दिेाण-घेिाण करू 
शकतो. 

नशॅनल पमेेंट कॉपपोरेशन ऑफ 
इवंड्या (NPCI) :

बँकानंा त्याचं्या ग्ाहकानंा 
चागंल्या प्रकारच्या सिेा परुविता 
्याव्या महणनू भारती्य वरजि्भ बँक 

आवण इवंड्यन बँक असोवशएशन 
(IBA) ्याचं्या पढुाकारान े नशॅनल 
पमेेंट कॉपपोरेशन ऑफ इवंड्या 
(NPCI) ची स्ापना Payment 
and Settlement Act 2007 च्या 
का्यद्ानसुार करण्यात आली. 

खालील दहा बँका नशॅनल पमेेंट 
कॉपपोरेशन ऑफ इवंड्या (NPCI) 
च्या प्रित्भक बँका आहते. 

एसबीआ्य, पीएनबी, कॅनरा 
बँक, बँक ऑफ इवंड्या, बँक ऑफ 
बडोदा, ्यवुन्यन बँक ऑफ इवंड्या, 
आ्यसीआ्यसीआ्य, एचडीएफसी, 
वसटीबँक आवण एचएसबीसी बँक.

BCSBI बँवकंग कोड अणॅड 
सटॅणडड्भ बोड्भ ऑफ इवंड्या :

नोवह ेंबर २००३ मध्य ेभारती्य 
वरजि्भ बँकन ेश्ी. एस.एस. तारापोरे 
्याचं्या अध्यक्तखेाली एक सवमती 
स्ापन केली. त्या सवमतीच े उवदिष् 
ह ेसामान्य व्यक्तीला परेुशा बँक सिेा 
कशा उपलबध करून दतेा ्यतेील, ह े
होत.े ्या सवमतीच्या वशफारशीच्या 
आधारािर BCSBI ्या ससं े्ची 
स्ापना फेब्िुारी २००६ मध्ये 
झाली.

सि्भ शडे्यलुड कमवश्भ्यल बँका, 
ग्ामीण बँका ि नागरी सहकारी बँका 
्या BCSBI च्या ससं े्च्या सदस्य 
आहते. 

BCSBI ची मखु्य उवदिषट्य े-
१) बँक ग्ाहकानंा सि्भ सो्यी 

सवुिधा ्योग्य पद्धतीन ेउपलबध करून 
दणे्यासाठी एक Comprehensive 
Codes and Standards त्यार करण.े

२) सि्भ बँका ्या Codes and 
Standards च ेवन्यवमत पालन करत 
आहते अ्िा नाही ्यािर लक् ठेिण.े 

३) BCSBI आवण IBA न ेवमळनू 
दोन कोडस त्यार केल ेआहते. 

अ) Code of Bank’s 
Commitment of Customers

सव्ज बिँानंी आपापले 
मोबाईल अपॅ सरुु िेल ेआहेत. 
त्ामधनू आपि बऱ्ाच प्रिारचे 
व्वहार िरू शितो. (उदा. SBI 
Buddy); भारती् सटेट बिेँने 
निुतचे (Artificial Intelligence) 
िृवत्म बवुद्धमत्ता असललेी एि 
सेवा (Chat Bot) सरुू िेली 
आहे. हे एि ततं्ज्ान आहे, जे 
सवत: ग्ाहिाचं्ा प्रश्ाचंी उत्तरे 
(२४×७) दते.े BHIM (भारत 
इंटरफेस फॉर मनी) – हे 
नॅशनल पमेेंट िॉपपोरेशन ऑफ 
इंवड्ा (NPCI) ने त्ार िेललेे 
मोबाईल अपॅ आहे.
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ब) Code of Bank’s 
Commitment of Micro and Small 
Enterprises

सध्या श्ी. ए.सी. महाजन ह े
BCSBI च ेअध्यक् आहते. 

बँक ग्ाहकासंाठी भारती्य वरजि्भ 
बँकेन े आताप्यांत अनके सवमत्याचं े
गठन केलले ेआह.े त्यामध्य ेतलिार 
सवमती (१९७५), गोईपोरी्या 
सवमती (१९९०) तारापोरे सवमती 
(२००४), सदावशिन िवकां ग 
ग्पू (२००६), दामोदरन सवमती 
(२०११) ्याचंा समािेश होतो. 
प्रधानमंत्ी जनधन ् ोजना (PJDY):

भारताच ेपतंप्रधान माननी्य श्ी. 
नरेंद्र मोदी ्याचंी प्रधानमंत्ी जनधन 
्योजना (PJDY) ही एक महातिाकाशंी 
्योजना आह.े ्या ्योजनचे े मखु्य 
उवदिष् भारतातील सि्भ नागवरकाचं े
आव ््भक समािेशन करण े ह े आह.े 
्या ्योजनअंेतग्भत आताप्यांत एकूण 
३० कोटी खात ेउघडल ेआहते. ्या 
खात्यामध्य े ग्ाहकानंा बचत खात,े 
कज्भ, विमा, प ेंशन, ओवहर ड्ाफट पसै े
हसतातंरण करण े ्यासारख्या सवुिधा 
उपलबध आहते. 

आजच्या बँका आधवुनक ्यगुात 
आपल्या ग्ाहकानंा तंत्ज्ानािर 
आधावरत असलले्या सिेा परुविण्याचा 
प्र्यत्न करीत आहते. पण ह े करत 
असताना आपण गरीब जनतकेडे 
दलु्भक् करू शकत नाही. त्यामळेुच 
प्रधानमंत्ी जनधन ्योजना (PJDY) ही 
्योजना खरोखरच आव ््भक समािेशन 
ह ेउवदिष् साध्य करण्यासाठी महत्िाची 
्योजना आह.े ्या ्योजनचेा फा्यदा हा 
ग्ाहकानंा, बँकानंा ि सरकारला सदु्धा 
झाला आह.े

बँकाचं्या ठेिी िाढल्या, 
ज्याचं्याकडे आधी बँकखात े नवहते 
त्यानंा आता बँकाचं्या विविध सवुिधाचंा 
लाभ घेता ्यणेार आह.े सरकारला 
सदु्धा त्याचं्या विविध ्योजनाचंी 
अंमलबजािणी करण े प्रधानमंत्ी 
जनधन ्योजना (PJDY) ्योजनमेळेु 
सोप ेझाल ेआह े(उदा. अनदुानाच ेपसै े
दणे,े वशष्यिकृत्ी दणे ेइ.).

आजच्या आधवुनक आवण विविध 
तंत्ज्ानान े व्यापलले्या ्यगुात बँक 
ग्ाहक हा बँकाशंी आवण वित्ी्य 
ससं्ासंोबत २४×७ जोडला गलेलेा 
आह.े त्यामळेुच विविध ससं्ा ्या 
ग्ाहकानंा वनरवनराळ्या ि आधवुनक 
सिेा परुविण्यासाठी चढाओढ करीत 
आहते. पण ्यामळेु काही बँकानंा ्या 
सो्यीसवुिधा परुविण्यामध्य े अडचण 
वनमा्भण होत आह.े अशा बँकानंा 
निीन तंत्ज्ानासोबत जळुिनू घ्यािे 
लागले. 

विविध तंत्ज्ानाचं्या िापरामळेु 
ग्ाहकानंा सिेा दतेाना िेळेचा ि 
स्ानाचा अडसर वनमा्भण होत नाही. 
महणजचे बँक ग्ाहकाला कोठेही 
ि कधीही सिेा परुि ू शकत.े उदा. 
खात्यातील रककम बघण,े पसै े
काढण,े पसै े भरण,े पसै े पाठविण े
वकंिा सिीकारण ेइत्यादी. 

भारती्य अ ््भव्यिस्ा ही आता 
विकसनशील अ ््भव्यिस े्कडनू 
विकवसत अ ््भव्यिस े्कडे िाटचाल 
करीत आह.े भारतामध्य ेआता सिदशेी 
कंपन्यासंोबत परदशेी कंपन्याही 
एकमेकाशंी सपधा्भ करीत आहते. 
त्यामळेुच उतककृ ष्ठ दजा्भची ग्ाहक सिेा 
ही काळाची गरज बनली आह.े 

कोणत्याही प्रकारच्या 
व्यिहारामध्य ेशिेटचा टपपा हा पशैाची 

देिाण-घेिाण हा असतो. त्यामळेु 
बँका ्या सि्भ प्रकारच्या व्यिहारामंध्ये 
अविभाज्य घटक बनल्या आहते. 
त्यामळेु तमुची बँक ही पसै े दिेाण-
घेिाण करण्याची सि्भ प्रकारची  
सवुिधा परुवित ेकी नाही ह ेमहत्िाच े
झाल ेआह.े तमुच्याकडे एका बँकेच े
डेवबट काड्भ आह े ि त ेजर रेलिेच े
वतकीट ऑनलाईन आरवक्त करते 
िेळेस जर उप्योगात ्यते नसले तर 
त्याचा काही उप्योग नाही.

बदलत ेकल/प्रिाह (Changing 
Trends in the Banking Sector) 
१) पसै ेकाढण े: आधी ग्ाहकानंा 
बँकामंध्य ेरागंा लािनू तासतंास उभे 
राहािे लागा्यच े आता २४×७ 
एटीएम मवशन मधनू आपण पसै ेकाढ ू
शकतो. 
२) खात्यािरील रकमेची मावहती 
घेण े : ्यासाठी सदु्धा बँकेत जाऊन 
पासबकु िर नोंद करािी लागत अस.े 
आता मोबाईल, एसएमएस, मोबाईल 
अपॅ, फोन, इटंरनटे िर ्यासबंंधी 
मावहती वमळ ूशकत.े 
३) पसै े जमा करण े (बचत/
चाल ू खात)े : आता पसै े जमा 
करण्यासाठी बँकेत जाण्याची गरज 
नाही. तमुही एटीएम मवशनमध्य े पसै े
भरू शकता वकंिा बँकेच े कम्भचारी 
सदु्धा तमुच्याकडे ्यऊेन पसै े जमा 
करून घेतात.  
४) रोख रककम बाळगण े : 
डेवबट काड्भ/के्रडीट काड्भ, मोबाईल 
अपॅ च्या माध्यमातनू आपण पसै ेदऊे 
शकतो.
५) खात े उघडण े : आपण 
इटंरनटे िर सदु्धा खात ेउघड ूशकतो. 
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काही बँकामंध्य े एटीएम िरच खाते 
उघडण्याची सवुिधा उपलबध करून 
वदललेी आह.े काही खाजगी बँकामंध्ये 
टॅबलटेिर सदु्धा २-३ वमवनटातं खाते 
उघडता ्यते.े
६) रेलिेच े वतकीट काढण/े
परीक्ाचंी फीस भरण/ेपरेिोल पपंािर 
पसै ेदणे.े : ्या सि्भ दनंैवदन गरजासंाठी 
आता बँका विविध सवुिधा उपलबध 
करून दते आह.े 
७) केिा्यसी (KYC – Know 
Your Customer) : आधार काड्भ 
मळेु आता बँकानंा जासत कागदपत्ाचंी 
गरज नाही. आधार काड्भ मध्ये 
नागवरकाचंी सि्भ मावहती उपलबध 
आह.े  
८) वगफट काड्भ :  आधीच्या 
काळात आपण आपल्या आपे्तष्ानंा 

भटे ही एखाद्ा िसत ूवकंिा पशैाच्या 
सिरूपात दते होतो; पण आता वगफट 
काड्भ हाही एक निीन प्या्भ्य उपलबध 
आह.े
९) व्यापाऱ्यानंा विविध 
करासंबंंधी सवुिधा : व्यापाऱ्यानंा 
त्याचं्या आ्यकर, जीएसटी सदंभा्भत 
विविध प्रकारच्या सिेा प्रदान करत.े 
१०) बँवकंग व्यिहारासंोबत इतर 
वित्ी्य सिेा परुविण े : गुंतिणकु, 
विमा, शअेर बाजार ्यासबंंधीत 
ग्ाहकानंा सलल ेदणे.े 
११) डीमॅट खात े : आजच्या 
काळात वित्ी्य साक्रता िाढत आह े
ि सामान्य नागवरक सदु्धा भाडंिल 
बाजाराकडे आकवष्भत होत आह.े 
त्यामळेु त्यानंा डीमॅट ि इतर सिेा 
सवुिधा परुविण.े 

१२) रिवॅहल काड्भ/चके : दशेात 
वकंिा परदशेात वफरा्यला गले्यािर 
्या काड्भचा फार उप्योग होतो. 
सामान्यत: विविध दशेाचं ेरोख चलन 
बाळगण्याची गरज नाही. ्या काड्भच्या 
माध्यमातनू आपण कोणत्याही 
दशेातील बँकाचं्या एटीएम मधनू त्या 
दशेाचं ेचलन काढ ूशकतो.
१३) व्यापाऱ्यानंा त्याचं्या 
व्यिसा्याबदिल माग्भदश्भन करण ेआवण 
विविध प्रकारच े अहिाल उपलबध 
करून दणे े: 

बँकेचा एक पलटॅफॉम्भ महणनू 
उप्योग (BAAP - Bank as a 
Platform) : Latest Banking 
Business Model 

 ्यामध्य ेविविध वफनटेक कंपन्या 
्या बँकाशंी सह्योग करून बँकाचं्या 
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ग्ाहकानंा विविध सवुिधा परुविण्याचा 
प्र्यत्न करतात ्यामध्य े वतघानंासदु्धा 
फा्यदा होतो. वफनटेक कंपन्यानंा 
बँकेच े ग्ाहक वमळतात ि बँकानंा 
सदु्धा त्याचं्या ग्ाहकानंा कमीत कमी 
वकमतीत विविध नािीन्यपणू्भ सिेा 
परुविता ्यतेात. 
बिँ खात ेनंबर पोटजे वबलीटी : 

आज ग्ाहकानंा मोबाईल नंबर 

पोटतेवबलीटी ची सवुिधा उपलबध आह.े 
महणजचे आपल्याला जर एखाद्ा 
मोबाईल कंपनीची सिेा आिडली नाही 
तर आपण तोच नंबर का्यम ठेिनू 
दसुऱ्या ंमोबाईल कंपनीची सिेा घेऊ 
शकतो. त्याच प्रमाण े बँक क्ते्ामध्ये 
सदु्धा बँक खात े नंबर पोटतेवबलीटी 
करता ्यऊे शके ि आपल्याला जर 
एखाद्ा बँकेची सिेा आिडली नाही 

 

तर आपण आपल ेखात ेदसुऱ्या ंबँकेत 
हसतातंर करू शकतो. त्यामळेु ्यते्या 
काळात बँकानंा ग्ाहकाचं्या विविध 
गरजा ओळखनू नािीन्यपणू्भ सिेा 
कमीत कमी िेळेत ि कमीत कमी 
वकमतीत, उपलबध करून दणे्यासाठी 
प्र्यत्न करािे लागतील.
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पवरप्रके््

बँविंग क्ेत् आवि महाराष्टातील शेती ववत्तपरुवठा 

भारती्य अ ््भव्यिस े्मध्ये 
१९९१ साली आव ््भक 

सधुारणा का्य्भक्रमाची सरुूिात 
झाली. ्याच िषती नरवसहंम ्यांच्या 
अध्यक्तेखाली देशांतील बँवकंग 
व्यिस े्चा अभ्यास करण्यासाठी  
सवमतीची स्ापना करण्यात आली. 
्या सवमतीने नोवह ेंबर १९९१ मध्ये 
आपला अहिाल सादर केला . 
्या अहिालात सचुविलले्या अनेक 
उपा्यांची  अंमलबजािणी केली गेली. 
त्यानंतर १९९८ साली नरवसहंम 
्यांच्या अध्यक्तेखाली पनुहा एकदा 
सवमती स्ापन करण्यात आली. ्या 
सवमतीने ्या पिूतीच्या सचुविलले्या 
उपा्यांची अंमलबजािणी कशी झाली 
आवण ्यापढेु बँवकंग क्ेत्ात कोणत्या 
सधुारणांची गरज आह े्यांचा अभ्यास 
केला. ्या सवमतीला बँवकंग क्ेत्ातील 
सधुारणा अस े सबंोधल े गेल.े ्या 
िरील दोनही सवमतीच्या अभ्यासामळेु 
आवण सचुविलले्या उपा्य्योजनांची 
अंमलबजािणी केल्यामळेु आपल्या 
देशातील बँवकंग क्ेत्ात मोठ्या 
प्रमाणात बदल झाल े. 

्या सधुारणांमळेु शतेी वित् 

परुिठ्यािर का्य आवण कसा 
पवरणाम झाला ्याबदिलच े खपू 
सशंोधन आवण विचारमं्न झाल े
आह े . महणनू प्रसततु लखेामध्ये 
बँवकंग क्ेत्ातील सधुारणांचा 
महाराष्टातील व्यापारी बँकांचा शतेी 
वित्परुिठा ्यािर कसा आवण का्य 
पवरणाम झाला ्यांच ेविशे्षण केल े
आह े. 

व्यापारी बँकांचा शतेी 
वित्परुिठा -

भारतामध्ये व्यापारी बँकाच्या 
राष्टी्यीकरणानंतर व्यापारी 
बँकांचा शतेीच्या वित्परुिठ्यामध्ये 
मोठ्या प्रमाणात िाढ झाली आह.े 
त्याचप्रमाण े महाराष्टामध्ये सदु्धा 
सहकारी वित् ससं्ांबरोबर व्यापारी 
बँकांचा सदु्धा महत्िाचा िाटा आह े
अस े वदसनू ्येते. व्यापारी बँकांचा 
शतेी वित्परुिठा हा दोन प्रकारामध्ये 
विभागला जातो. 

अ) प्रत्क् ववत्तपरुवठा 

ब) अप्रत्क् ववत्तपरुवठा 

जेवहा कज्भ जो घेतो तोच व्यक्ती 
कज्भफेड करण्यास जबाबदार असतो 

प्रा. जीवन वबरादार

बँविंग क्ेत्ातील सधुारिांचा 
होिारा प्रत्क् पवरिाम हा नेहमीच 
चचजेचा ववष् रावहला आहे. बँविंग 
क्ेत्ातील सधुारिांमळेु भारतातील 
ववववध क्ेत्ावर पवरिाम होिे 
अपेवक्तच होते. त्ाचप्रमािे 
शेतीच्ा ववत्तपरुवठ्ावर, 
ववशेषतः महाराष्टातील शेती 
ववत्तपरुवठ्ावर त्ाचा िसा 
पवरिाम झाला ्ाबद्लचे 
ववशे्षि प्रसततू लेखात िरण्ात 
आले आहे. 
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त्याला प्रत्यक् वित्परुिठा महटल ेजाते. 
्यामध्ये अलप, मध्यम ि दीघ्भ मदुतीच्या 
कजा्भचा समािेश होतो. अस े कज्भ 
े्ट शतेकऱ्याला शतेीच्या कामासाठी 

ि शतेीिर आधावरत परूक व्यिसा्य 
उदा. दगुधव्यिसा्य, मतस्यपालन, 
कुककुटपालन, मधमाशापालन इत्यादी 
साठी वदल ेजाते. 

पण जेवहा शतेी कज्भ 
अप्रत्यक्पण े मध्यस्ी ससं्ा वकंिा 
वितरक ह े परतफेड करण्यासाठी 
जबाबदार असतात त्याला शतेीसाठी 
अप्रत्यक् वित् परुिठा अस ेमहणतात. 
अस ेकज्भ रासा्यवनक खते वितरक, 
राज्य सहकारी, भारती्य खाद् वनगम 
आवण गोदाम ्यांना वदल ेजाते.अस े
अप्रत्यक् कज्भ व्यापारी बँका अनेक 
कारणामळेु देतात. ्यातील प्रमखु 
कारण महणजे भारत सरकारने सि्भ 
व्यापारी बँकांना कमीत कमी १८% 
कज्भपरुिठा शतेी क्ेत्ाला करण्याची 
सक्ती ह,ेहो्य. कारण बऱ्याच  बँका 
ह े ध्ये्य पणू्भ करू शकत नाही. 

त्यामळंु त्यांना अवतवरक्त कज्भ 
वनधी ‘‘ग्ामीण पा्याभतू विकास 
वनधी" (RIDF) ्यामध्ये गुंतिणकू 
करािा लागतो. पण ्यािर ४ ते 
५ % एिढा कमी व्याजदर वमळत 
असल्यामळेु बऱ्याच बँका शतेीला 
सो्यीसवुिधा परुिणाऱ्या कंपन्यांना 
वित्परुिठा करतात.

बँविंग क्ेत्ातील सधुारिा आवि 
शेती ववत्तपरुवठा -

राष्टी्य पातळीिरील प्रमाणचे 
बँवकंग क्ेत्ातील सधुारणांचा 
महाराष्टातील शतेी वित्परुिठ्यािर 
पवरणाम झाललेा वदसनू ्येतो. हा 
पवरणाम अभ्यास करण्यासाठी 
आपण मागील तीन दशके महणजे  
१९८१ ते १९९०, १९९१ ते 
२००० आवण २००० ते २०१० 
्याचा आढािा घेऊ.

१) बँवकंग क्ेत्ातील सधुारणा 

पिू्भ कालखंड (१९८१ ते 

१९९०)

२) बँकीग क्ेत्ातील सधुारणा 

नंतरचा कालखंड (१९९१ ते 

२००० - पवहल ेदशक) 

३) बँवकंग क्ेत्ातील सधुारणा 

नंतरचा कालखंड (२००० ते 

२०१० - दसुरे दशक 

१) बँवकंग क्ेत्ातील सधुारणा 

पिू्भ कालखंड (१९८१ ते 

१९९०)-

सधुारणा पिू्भ कालखंड (१९८१ 
ते १९९०) महाराष्टामध्ये व्यापारी 
बँकांचा शतेी क्ेत्ाला वित्परुिठा 
्यांच ेवचत् खपूच सकारातमक वदसनू 
्येते. १९८१ साली ५६६२७१ 
खाती ्याना ३९५८३ लाख रु. 
एिढा एकूण कज्भपरुिठा होता. 
्यामध्ये िाढ होऊन १९९० 
साली १४४५८४६ खाती ्याना 
१४६०५९ लाख रु. एिढा 
वित्परुिठा होत होता. ्यांचा स्ंयकु्त 
िावष्भक िकृवद्धदर अनकु्रमे १०.९८% 
ि १५.६१% एिढा होता. प्रत्यक् 
वित्परुिठा हा अनकु्रमे ११. 
३१%आवण १२. २२% ्या स्ंयकु्त 
िावष्भक िकृद्धी दराने िाढला  महणजेच 
अप्रत्यक् वित्परुिठा खाती ्यांची 
िाढ कमी होती. तसचे ्या खात्याचा 
िाटा सदु्धा सरासरी फक्त ३. २६% 
एिढाच होता पण प्रत्यक् वित्परुिठा 
्यांचा िाटा मोठा होता 
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तक्ता क्र. 1: महाराष्टातील अनसुवूचत व्यापारी बँकांचा प्रत्यक् आवण अप्रत्यक् ककृ षी वित् परुिठा
(रुप्ये लाखांमध्ये)

वष्ज
एिूि िृषी ववत्तपरुवठा प्रत्क् ववत्त अप्रत्क् ववत्त

खात्ांची संख्ा वशललि रकिम खात्ांची संख्ा वशललि रकिम खात्ांची संख्ा 
वशललि 
रकिम

बँविंग क्ेत्ातील सधुारिा पवू्ज िालखंड (1981ते  1990)
जनू-81 566271 39583 538516 26077 27755 13506
जनू-82 700667 48013 673529 32543 27138 15470
जनू-83 727120 65677 698347 36027 28773 29650
जनू-84 905167 60451 859366 46095 45801 14356
जनू-85 1032485 67960 997599 53795 34886 14164
Jun-86 1123440 83053 1091499 64561 31941 18492
जनू-87 1241981 102188 1211769 78971 30212 23217
जनू-88 1368283 115329 1340436 89126 27847 26203
जनू-89 1477362 139646 1449622 106488 27740 33159
मार्च-90 1445846 146059 1412858 107932 32988 38127
मध्य 1058862.20 86795.90 1027354.10 64161.50 31508.10 22634.40
संवावदृ 10.98… 15.61… 11.31… 17.10… 1.94… 12.22…

संिािकृद: सं्यकु्त िावष्भक िकृवद्धदर
२) बँकीग क्ेत्ातील सधुारणा नंतरचा कालखंड (१९९१ ते २००० - पवहल ेदशक )
्या कालखंडात देशात बँवकंग क्ेत्ातील सधुारणांना सरुिात झाली . १९९१ नरवसहमं  सवमती-I (बँवकंग 

व्यिस े्चा अभ्यास करणारी नरवसहंम सवमती ) आवण १९९८-नरवसहमं  सवमती-II (बँवकंग क्ेत्ातील सधुारणा 
्यािर अभ्यास करणारी नरवसहमं  सवमती ) ्या दोनही सवमत्यामळेु बँवकंग क्ेत्ातील सधुारणांना मोठ्या प्रमाणात 
चालना वमळाली. ्या सधुारणांचा पवरणाम प्या्भ्याने राज्यातील शतेी वित्परुिठ्यािर सदु्धा झाला . 
तक्ता 2: महाराष्टातील अनसुवूचत व्यापारी बँकांचा प्रत्यक् आवण अप्रत्यक् ककृ षी वित् परुिठा

(रुप्ये लाखांमध्ये)

वष्ज
एिूि िृषी ववत्त परुवठा प्रत्क् ववत्त अप्रत्क् ववत्त

खात्ांची संख्ा वशललि रकिम खात्ांची संख्ा वशललि रकिम खात्ांची संख्ा वशललि रकिम
बँविंग क्ेत्ातील सधुारिा नंतरचा िालखंड (१९९१ ते २०००) - पवहले दशि

माच ्भ ९१ १८६७४८४ १६०९७६ १८४२१७४ १२६६३९ २५३१० ३४३३७
माच ्भ ९२ २६६७२८४ १७८२४४ २६४२७६५ १४१२६२ २४५१९ ३६९८२
माच ्भ ९३ १८१९२९० १९३०३३ १७९९०१३ १५१८४० २०२७७ ४११९३
माच ्भ ९४ १७००५३६ १८१००१ १६६१५६१ १४००६८ ३८९७५ ४०९३३
माच ्भ ९५ १५९७५७५ २०९८१४ १५७७७१५ १४५३९५ १९८६० ६४४१९
माच ्भ ९६ १५९०४०१ २८२१६२ १५७१२५८ १९७४११ १९१४३ ८४७५०
माच ्भ ९७ १५६०२४२ ३२४४६८ १५४२०६२ २३०३३० १८१८० ९४१३८
माच ्भ ९८ १४४२२२६ ३४५१६६ १४२२३४६ २५०८९० १९८८० ९४२७६
माच ्भ ९९ १३६१९७२ ३९७७२४ १३३९९१२ २९२६५५ २२०६० १०५०६९
माच ्भ ०० १३५६३०१ ४७४९४९ १३२२५५४ ३३७७४० ३३७४७ १३७२०८
मध्य १६९६३३१.१० २७४७५३.७० १६७२१३६.० २०१४२३.० २४१९५.१० ७३३३०.५०
सिंािकृद -३.४९% १२.७७% -३.६२% ११.५२% ३.२५% १६.६४%

संिािकृद: सं्यकु्त िावष्भक िकृवद्धदर
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तक्ता ३: महाराष्टातील अनसुवूचत व्यापारी बँकांची प्रत्यक् आवण अप्रत्यक् ककृ षी वित् परुिठा (टककेिारी)

वष्ज
प्रत्क् ववत्त अप्रत्क् ववत्त

खात्ांची संख्ा वशललि रकिम खात्ांची संख्ा वशललि रकिम

 बँविंग क्ेत्ातील सधुारिा पवू्ज िालखंड (१९८१ ते १९९०)

जनू ८१ ९५.१० ६५.८८ ४.९० ३४.१२

जनू ८२ ९६.१३ ६७.७८ ३.८७ ३२.२२

जनू ८३ ९६.०४ ५४.८५ ३.९६ ४५.१५

जनू ८४ ९४.९४ ७६.२५ ५.०६ २३.७५

जनू ८५ ९६.६२ ७९.१६ ३.३८ २०.८४

जनू ८६ ९७.१६ ७७.७३ २.८४ २२.२७

जनू ८७ ९७.५७ ७७.२८ २.४३ २२.७२

जनू ८८ ९७.९६ ७७.२८ २.०४ २२.७२

जनू ८९ ९८.१२ ७६.२६ १.८८ २३.७५

Mar-90 ९७.७२ ७३.९० २.२८ २६.१०

मध्य ९६.७४ ७२.६४ ३.२६ २७.३६

बँविंग क्ेत्ातील सधुारिा नंतरचा िालखंड (१९९१ ते २०००) - पवहले दशि

माच ्भ ९१ ९८.६४ ७८.६७ १.३६ २१.३३

माच ्भ ९२ ९९.०८ ७९.२५ ०.९२ २०.७५

माच ्भ ९३ ९८.८९ ७८.६६ १.११ २१.३४

माच ्भ ९४ ९७.७१ ७७.३९ २.२९ २२.६१

माच ्भ ९५ ९८.७६ ६९.३० १.२४ ३०.७०

माच ्भ ९६ ९८.८० ६९.९६ १.२० ३०.०४

माच ्भ ९७ ९८.८३ ७०.९९ १.१७ २९.०१

माच ्भ ९८ ९८.६२ ७२.६९ १.३८ २७.३१

माच ्भ ९९ ९८.३८ ७३.५८ १.६२ २६.४२

माच ्भ ०० ९७.५१ ७१.११ २.४९ २८.८९

मध्य ९८.५२ ७४.१६ १.४८ २५.८४
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बँविंग क्ेत्ातील सधुारिा नंतरचा िालखंड (२००० ते २०१०) - दसुरे दशि 

माच ्भ ०१ ९८.०५ ६८.९० १.९५ ३१.१०

माच ्भ ०२ ९५.५६ ५८.६५ ४.४४ ४१.३५

माच ्भ ०३ ९४.८८ ६०.०८ ५.१२ ३९.९२

माच ्भ ०४ ९६.६७ ५१.३१ ३.३३ ४८.६९

माच ्भ ०५ ९८.१७ ६१.७४ १.८३ ३८.२६

माच ्भ ०६ ९८.३९ ५५.१२ १.६१ ४४.८८

माच ्भ ०७ ९८.१७ ६०.१० १.८३ ३९.९०

माच ्भ ०८ ९७.०९ ७०.९४ २.९१ २९.०६

माच ्भ ०९ ९९.२८ ६९.३१ ०.७२ ३०.६९

माच ्भ १० ९८.६१ ७४.३३ १.३९ २५.६७

मध्य ९७.४९ ६३.०५ २.५१ ३६.९५

nnn
लखेक को्रूड, पणु े्ये्ील एमआ्यडी िलड्भपीस ्यवुनिवस्भटीतील अ ््भशास् विभागात सहाय्यक प्राध्यापक आहते. 
email : jivan.biradar@gmail.com.

संिािकृद: सं्यकु्त िावष्भक िकृवद्धदर

तक्ता ४: महाराष्टातील अनसुवूचत व्यापारी बँकांचा प्रत्यक् आवण अप्रत्यक् ककृ षी वित् परुिठा

(रुप्ये लाखांमध्ये)

वष्ज
एिूि िृषी ववत्त परुवठा प्रत्क् ववत्त अप्रत्क् ववत्त

खात्ांची संख्ा वशललि रकिम खात्ांची संख्ा वशललि रकिम खात्ांची 
संख्ा 

वशललि 
रकिम

बँविंग क्ेत्ातील सधुारिा नंतरचा िालखंड (२००० ते २०१०) - दसुरे दशि

माच ्भ ०१ १३२४०९५ ४९७९९८ १२९८३११ ३४३११९ २५७८४ १५४८७९

माच ्भ ०२ १२८८१९० ६५२४९८ १२३०९६३ ३८२६६९ ५७२२७ २६९८२९

माच ्भ ०३ १२१८५५८ ७४६१६६ ११५६१९४ ४४८३३२ ६२३६४ २९७८३४

माच ्भ ०४ ९५०३३६ १००१४९१ ९१८७२४ ५१३९१० ३१६१२ ४८७५८१

माच ्भ ०५ १२४६४७७ १२३४५५८ १२२३७२२ ७६२२१४ २२७५५ ४७२३४३

माच ्भ ०६ १३५३७५९ २०७०७४७ १३३१९०५ ११४१४७४ २१८५४ ९२९२७२

माच ्भ ०७ १६०३९७७ २४३९८६४ १५७४५६१ १४६६४१४ २९४१६ ९७३४५०

माच ्भ ०८ २१४७३९४ २६५२०४३ २०८४९७८ १८८१४३६ ६२४१६ ७७०६०७

माच ्भ ०९ ४३३०४६७ २७६६५१६ ४२९९३२१ १९७३९० ३११४६ ८४९१२५

माच ्भ १० २३६३१३२ ३५३४३२२ २३३०२५७ २६२६९३६ ३२८७५ ९०७३८६

मध्य १७८२६३८.५० १७५९६२०.३० १७४४८९३.६० ११४८३८९.४० ३७७४४.९० ६११२३०.६०

संिािकृद ६.६५% २४.३३% ६.७१ २५.३८% २.७४% २१.७१%

संिािकृद: सं्यकु्त िावष्भक िकृवद्धदर
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४८ वा आतंरराष्टी् भारती् वचत्पट महोतसव गोव्ात संपनन

गोेिा ्ये्  े४८ िा आतंरराष्टी्य भारती्य वचत्पट महोतसि अ्ा्भत इफफी २०-३० नोवह ेंबर २०१७ ्या 
काळात मोठ्या वदमाखात पार पडला. दरिषतीप्रमाण े्ंयदाही ्या भव्यवदव्य सोहळ्यात दशे ि विदशेातील 

उत्मोत्म वचत्पट कलाककृ ती दाखविण्यात आल्या.  

्या सोहळ्याच्या उद्ाटनप्रसगंी बोलतानंा कें द्री्य मावहती आवण प्रसारण आवण िस्ोद्ोग मंत्ी समकृती इराणी  
महणाल्या की, भारत ही सण, उतसि, सळसळता ्यिुा िग्भ आवण कहाण्याचंी भमूी आह,े इ े् सोळाशहेनू अवधक 
बोली भाषामंध्य ेक्ा सावंगतल्या जातात. जगभरातल्या वचत्पट वनमा्भत्यानंा भारतात आमंवत्त करण ेह ेभारती्य 
आतंरराष्टी्य वचत्पट महोतसिाच े उवदिष् असल्याच े सागंनू, ्या महोतसिामळेु वचत्पट प्रमेीनंा भारती्य वचत्पट 
उद्ोगातल्या प्रव्त्यश आवण नािाजलले्या मान्यिरानंा भटेण्याची सधंी वमळेल, अस ेत्या महणाल्या. 

्या महोतसिात ८२ दशेाचं ेसमुारे १९५ वचत्पट दाखिण्यात आल.े  ्यामध्य े१० आवश्याई आवण १० 
आतंरराष्टी्य वप्रवमअर तसचे ६४ पके्ा अवधक भारती्य वप्रवमअरही पार पडल.े ्या िषती पवहल्यादंाच महोतसिामध्ये 
सि्भ जनु ेबाडँ पट दाखिण्यात आल.े त्यावशिा्य कॅनडा वचत्पट महोतसिातील काही विशषे वचत्पटही दाखिण्यात 
आल.े 

्यावशिा्य महोतसिात वदिगंत अवभनते ेओम परूी, टॉम अलटर, विनोद खनना, अवभनते्ीपंकैी ज्यलवलता, वरमा 
लाग,ू वदगदश्भक अबदलु मावजद, कंुदन शाह, दसरी नारा्यण राि ि छा्यावचत्कार रामानंद सनेगपु्ता ्यानंा श्धदाजंली 
िाहण्यात आली.
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्यािषतीच्या सोहळ्यात १५ सिपोत्म वचत्पटामंध्य े सिुण्भ आवण रौप्य म्यरू परुसकारासाठी चरुस होती.  
त्यापकैी फ्ें च वदगदश्भक रॉवबन कॅवमपललो ्याचं्या ‘१२0 बीटस पर वमवनट’ ्या वचत्पटान े मानाचा सिुण्भम्यरू 
परुसकार पटकािला. तर डाक्भ  सखलू’ वचत्पटासाठी बोवलववह्यन वदगदश्भक वकरो रुसो ्यानंा रुपरेी म्यरू परुसकार 
दणे्यात आला. चीनच ेवदगदश्भक विवि्यान क्य ू्यानंा उतककृ ष् वदगदश्भक, फ्ें च अवभनते ेपनाह्एुल वपरीझ वबसका्या्भत 
्यानंा १२० बीटस पर वमनीट ्या वचत्पटातंील एडसग्सत रूगणाच्या भवूमकेसाठी  सिपोतककृ ष् अवभनते्याचा, तर 
मल्याळम अवभनते्ी पाि््भ ी टी. के. वहला  टेक ऑफ ्या  वचत्पटातील नस्भच्या भवूमकेसाठी सिपोतककृ ष् अवभनते्ीचा 
परुसकार दणे्यात आला. मनोज कदम वदगदवश्भत मराठी वचत्पट वक्तीजला आ्यएसएफटी ्यनुसेको गाधंी मडेल दऊेन 
गौरिण्यात आल.े मल्याळम वदगदश्भक महशे नारा्यणन ्यानंा टेक ऑफ ्या त्याचं्या पवहल्यािवहल्या वचत्पटासाठी 
पवरक्काचं्या वनिडीचा विशषे उतककृ ष् वदगदश्भकाचा परुसकार दणे्यात आला. 

्ंयदाच्या महोतसिात कॅनडाच ेलोकवप्र्य वदगदश्भक अ ॅटोम इगो्यान ्यानंा जीिनगौरि परुसकार दऊेन सनमावनत 
करण्यात आल.े तर भारतातील सिाांच ेआिडत ेअवभनते ेअवमताभ बचचन ्यानंा ‘इवंड्यन वफलम पस्भनवॅलटी ऑफ 
द इ्यर’ परुसकार प्रदान करण्यात आला. 

nnn
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भारतातील किशेषीिृत बँिा
ववत्ी्य ससं्ा ्या कोणत्याही देशाच्या आव ््भक व्यिस े्चा महत्िाचा भाग मानल्या जात कारण त्या 

अ ््भव्यिस े्च्या विविध क्ेत्ांना दीघ्भकालीन वित्परुिठा करतात. भारतामध्ये ग्ामीण, गकृहवनमा्भण, छोटे 
उद्ोग, वन्या्भत आवण आ्यात  अशा वित्परुिठ्याची िाढती मागणी लक्ात घेऊन त्यांची पतू्भता करण्यासाठी 
विशषेीककृ त बँका स्ापन करण्यात आल्या. आजच्या घडीला ्या क्ेत्ांना पतपरुिठा  करण्यामध्ये विशषेीककृ त बँका 
महत्िपणू्भ भवूमका बजाित आहते.  भारतात चार प्रमखु विशषेीककृ त बँका वकंिा वित्ी्य ससं्ांमध्ये – भारती्य 
वन्या्भत-आ्यात बँक (Export-Import Bank of India EXIM Bank), राष्टी्य गकृहवनमा्भण बँक (National 
Housing Bank –NHB), राष्टी्य ककृ षी ि ग्ामीण विकास बँक (National Bank for Agriculture and Rural 
Development -NABARD), आवण भारती्य लघ ुउद्ोग विकास बँक( Small Industries Development Bank 
of India –SIDBI) इ.चा समािेश होतो. 

भारती् वन्ा्जत-आ्ात बँि (Export-Import Bank of India -EXIM Bank)

भारतातील विशषे वित्ी्य ससं्ांमधील वन्या्भत-आ्यात बँकेला विशषे महत्ि आह.े ही बँक भारती्य वन्या्भत-
आ्यात बँक का्यदा,१९८१ नसुार िैवश्क वन्या्भत पत ससं्ांप्रमाणचे (Export Credit Agencies-ECAs) 
वन्या्भतीसाठी १९८२ पासनू कज्भपरुिठा ि ततसम का्य्भ करते. मोठे उद्ोग आवण लघ ुि मध्यम सिरूपाच्या 
उद्ोगांसाठी ही बँक विसतकृत प्रमाणात उतपादन आवण सिेा उपलबध करून देऊन त्यांच्या िाढीसाठी महतिाच े
्योगदान देते. ्यात तंत्ज्ान आवण वन्या्भत उतपादन विकास, वन्या्भत उतपादन, वन्या्भत विपणन, वन्या्भतीपिू्भ ि वन्या्भत 
पचिात व्यापारी जहाजाशी सबंंधीत सिेा आवण विदेशी गुंतिणकू ्यांचा समािेश आह.े ्यावशिा्य वन्या्भतदार आवण 
आ्यातदारांना आव ््भक सहाय्य आवण भारती्य वित्ी्य बाजारपठेेचा सिाांगीण विकास सवुनवचित करण्यासाठी विविध 
वित्ी्य ससं्ांमधील दिुा महणनूही  काम पाहते. आधवुनकीकरण, उपकरण खरेदी, अवधग्हण इत्यादीसाठी मदुत 
कजजें ्या बँकेतफते  उपलबध करून वदली जातात. ही बँक वन्या्भतदारांसाठी उतपादने ठेिण्यासाठी शीतगकृह ेअ्िा 
भांडारगकृह े उभारण्यासाठी वित्परुिठा वकंिा कज्भ सवुिधाही देते.  बँकेच्या वनधीतील भांडिल ्योजनांमध्ये दीघ्भ 
मदुतीच ेभांडिल,रोखीच्या सिरूपात वित्परुिठा ि सिेा वदल्या जातात तर वनधी व्यवतवरक्त कज्भ सिेांमध्ये कज्भ 
म्या्भदा, हमी म्या्भदा इ. कवरता परिाना पत् ्यांचा समािेश आह.े वचत्पट उद्ोगासाठी बँकेने वचत्पट वनवम्भतीसाठी 
रोख प्रिाह वित्परुिठा, विदेशी बाजारात प्रदश्भनासाठी वनधीची व्यिस्ा इ. सिेा उपलबध करून वदल्या आहते. 
तसचे ही बँक मानि ससंाधन व्यिस्ापन, सशंोधन आवण वन्योजन, अंतग्भत लखेापरीक्ण इत्यावद विशषे सिेाही 
देते. भारती्य वन्या्भत-आ्यात बँकेच्या शाखा भारतात आवण बाहरेच्या अनेक देशांमध्ये का्य्भरत आहते.  ्या बँकेच े
मखु्य का्या्भल्य मुंबई ्ये े्  आह.े

राष्टी् िृषी व ग्ामीि वविास बँि -  National Bank for Agriculture and Rural Development 
-NABARD)

ग्ामीण अ ््भव्यिस े्ला बळकटी देण्यासाठी ससं्ातमक कजा्भच ेमहत्ि जाणनू भारत सरकारने वन्योजनाच्या 
सरुुिातीच्या टपप्यापासनूच सपष् धोरण बाळगल ेहोते. महणनू भारती्य वरझवह्भ बँकेने भारत सरकारच्या आग्हानसुार 
्या अवतश्य गंभीर पलैूंिर लक् ठेिण्यासाठी ि ककृ षी आवण ग्ामीण विकास (Agriculture and Rural Development 
CRAFICARD) कवरता ससं्ातमक पतपरुिठा करणार्या व्यिस े्चा आढािा घेण्यासाठी एक सवमती स्ापन केली. 
सवमतीची स्ापना ३० माच ्भ १९७९ रोजी करण्यात आली. सवमतीच्या अहिालामध्ये ग्ामीण विकासाकवरता 
्योग्य वदशा, पणू्भिेळ लक् कें द्रीत करून आिश्यकतेनसुार िेळेिर पतपरुिठा इ.बाबतीत नव्याने सघंटनातमक 
साधन असण ेगरजेच ेअसल्याचा मदुिा अधोरेवखत करण्यात आला. ्या वशफारसीनंसुार देशाच्या ससंदेनेही १९८१ 

आपिास मावहत आहे िा?
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च्या ससंद का्यदा ६१ नसुार ग्ामीण विकासासबंंधीत सि्भ पलैूंिर काम करण्यासाठी एक विशषे वित्ी्य ससं्ा 
असण्याला समंती वदली. १९८२ मध्ये वरजि्भ बँकेच ेककृ षीक्ेत्ासबंंधी सि्भ का्यते ि ततकालीन ककृ षी पनुवि्भत् आवण 
विकास महामंडळ Agricultural Refinance and Development Corporation- ARDC) च्या सि्भ का्याांच े
दाव्यति सांभाळण्यासाठी राष्टी्य ककृ षी ि ग्ामीण विकास बँक स्ापन करण्यात आली. सरुूिातीला १०० कोटी 
रूप्यांच्या भागभांडिलािर उभारण्यात आलले्या ्या बँकेच े३१ माच ्भ, २०१६ रोजीच ेभरणा झालले ेभागभांडिल 
(paid up capital) ५००० कोटी रूप्ये एिढे आह.े भारत सरकार आवण भारती्य वरझवह्भ बॅकं ्यांच्यातील भाग 
भांडिलाच्या पनुर्भचनेच्या अनषंुगाने भारत सरकारकडे आज रू. ४९८० कोटी रुप्ये महणजे ९९.६० टकके तर 
भारती्य वरझवह्भ बँकेकडे २० कोटी रूप्ये महणजे ०.४० टकके भागभांडिलाची मालकी आह.े

राष्टी् गहृवनमा्जि बँि –(National Housing Bank –NHB)

राष्टी्य गकृहवनमा्भण बँक १९९८ मध्ये राष्टी्य गकृहवनमा्भण बँक का्यदा १९८७ च्या माग्भदश्भक तत्िांनसुार 
गकृहवनमा्भणक्ेत्ाला आव ््भक आवण इतर आिश्यक सहाय्य देऊन ्या क्ेत्ाच्या विकासाला गती देण्याच्या उदिेशाने स्ापन 
करण्यात आली. सपंणू्भ इनफ्ासरिकचर डेवहलपमेंट ऑफवरंगसाठी सध्याच्या हाऊवसगं फा्यनानस कंपन्यांना पनुवि्भत् 
परुविण्याची तरतदू आह.े बँकेने विकास आवण जोखीम व्यिस्ापन- Development and Risk Management, 
प्रकलप वित्परुिठा, गकृहवनमा्भण प्रवक्र्यांना पनुप्भतपरुिठा, आिश्यक ससंाधनांना मोवबलाइझशेन आवण व्यिस्ापन इ. 
सारख्या विशषे विभागांची स्ापना केली आह.े राष्टी्य गकृहवनमा्भण बँक पणू्भतः भारती्य वरजि्भ बँकेच्या मालकीची 
आह.े बँकेच्या अवधवन्यमाअंतग्भत बँकेचा सि्भसामान्य कारभार आवण व्यिसा्याची वदशा ि व्यिस्ापनाची जबाबदारी 
बँकेच्या सचंालक मंडळािर आह.े 

भारती् लघ ुउद्योग वविास बँि - Small Industries Development Bank of India (SIDBI)

भारती्य ससंदेच्या अवधवन्यमाखाली २ एवप्रल १९९० रोजी स्ापन करण्यात आललेी भारती्य लघ ुउद्ोग 
विकास बँक  सकू्म, लघ ुि मध्यम उद्ोगक्ेत्ाच्या सिंध्भन, वित्परुिठा आवण विकासासाठी ि ततसमान उपक्रमांमध्ये 
गुंतलले्या इतर ससं्ा अ्िा विभागांच्या का्याांशी समनि्य साधण्यासाठी प्रमखु वित्ी्य ससं्ा महणनू काम करते. 
भारतासारख्या ग्ामीण ि ककृ षीप्रधान अ ््भव्यिस्ा असणार्या देशासाठी सकू्म मध्यम, ि लघउुद्ोगातनू उतपादन, 
रोजगार आवण वन्या्भतीच्या रूपाने राष्टी्य अ ््भव्यिस े्त महतिपणू्भ भर पडते. सद्ा भारती्य अ ््भव्यिस े्तील ५.१ 
कोटी उद्ोगांच ेविशाल जाळे, ११.७ कोटी रोजगाराच्या सधंी ६००० पके्ा अवधक उतपादनांची वनवम्भती, ४५ 
टकके उतपादन वनवम्भती आवण मलू्याच्या दृष्ीने समुारे ४० टकके वन्या्भत तर सकल देशांतग्भत उतपादनाच्या ३७ टकके 
्योगदान सकू्म, लघ ुि मध्यम उद्ोगक्ेत् देते. महणनूच सकू्म, मध्यम ि लघ ुउद्ोग क्ेत् भारती्य अ ््भव्यिस े्चा एक 
प्रमखु आधारसतंभ आह.े ्या अनषंुगाने लघ ुउद्ोग विकास बँकेलाही विशषे महत्ि आह.े ्या बँकेच्या व्यिसा्याच े
मखु्य धोरण सकू्म, मध्यम ि लघ ुउद्ोग क्ेत्ाला भेडसािणार्या वित्ी्य आवण वबगर-वित्ी्य अडचणीनंा सोडिण्यास 
आिश्यक ते सि्भ सहाय्य उपलबध करून देण,े ह ेआह.े ही बँक सकू्म, मध्यम ि लघ ुउद्ोग क्ेत्ाला े्ट आव ््भक 
सहाय्य, भविष्यकालीन ्योजनांसाठी कज्भ आवण जोखीम भांडिल, शाश्त वित्व्यिस्ा, ि सिेा क्ेत्ाद्ारे वकंिा इतर 
वित्ी्य ससं्ांना अप्रत्यक् / पनुवि्भत्परुिठा इ. प्रकारे सहाय्य देऊ करते. ्या क्ेत्ाला प्रोतसाहन देण्यासाठी आवण ्या 
क्ेत्ाचा विकास वहािा ्यासाठी  बँकेने 'के्रवडट पलस' दृवष्कोन सिीकारला आह,े ज्यामध्ये कज्भ देण्याव्यवतवरक्त 
व्यािसाव्यकता उननत्ीकरण, कौशल्य विकास, उतपादन वितरण सहाय्य, समहू विकास,तंत्ज्ान ि आधवुनकीकरण 
इ.तनू सकू्म मध्यम, ि लघउुद्ोग क्ेत्ाला ्या बँकेकडून आिश्यक ते सि्भ सहाय्य  वदल ेजाते. भारती्य लघ ुउद्ोग 
विकास बँकेच्या का्या्भमळेु सकू्म मध्यम, ि लघउुद्ोगक्ेत्ाशी सबंंवधत २.३ लाखांपके्ा अवधक लोकांना लाभ 
वमळाला असनू १.५ लाखापके्ा अवधक रोजगाराच्या नव्या सधंी ्या क्ेत्ात त्यार झाल्या आहते, आवण ८०००० 
पके्ा जासत ग्ामीण लघउुद्ोग स्ापन करण्यात महतिाच ेसहाय्य लाभल ेआह.े 
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