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भारतातील बँक िं ग के्षत्र 
बँककिं ग हे "देशाच्या अर्थव्यवस्रे्चा कणा" मानले जाते. देशातील कवत्तीय के्षत्रातून ७० टक्क्ािंहून अकिक कनिी वाहून जाण्यासाठी 

हा भाग जबाबदार असल्याने देशातील कवत्तीय के्षत्राचा हा सवाथत आघाडीचा भाग आहे. 

बँककिं ग के्षत्राचा कवकास तीन टप्प्यात कवभागला जाऊ शकतो: 

 
• पकहला टप्पा: 1770 ते 1969 पयंत चाललेला प्रारिं कभक टप्पा 

• दुसरा टप्पा: राष्ट्र ीयीकरणाचा टप्पा जो 1969 ते 1991 पयंत चालला 

• कतसरा टप्पा: उदारीकरण ककिं वा बँककिं ग के्षत्रातील सुिारणािंचा टप्पा जो 1991 मधे्य सुरू झाला आकण आजपयंत 

भरभराट होत आहे.  

स्वातिंत्र्यपूर्व  ाळ (1786-1947) 

 

• मोठ्या सिंखे्यने (६०० हून अकिक) बँकािंची उपस्स्र्ती हे या टप्प्याचे वैकशष्ट्य आहे. 

• १७७० मधे्य कलकत्ता (सध्याचे कोलकाता) येरे् बँक ऑफ कहिंदुस्र्ानच्या स्र्ापनेपासून भारतात बँककिं ग प्रणालीसुरू 

झाली जी १८३२ मधे्य बिंद पडली. 

त्यानिंतर अनेक बँका आल्या पण त्या यशस्वी झाल्या नाहीत: 

• (१) जनरल बँक ऑफ इिंकडया (१७८६-१७९१) 
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• (२) अवि कमकशथयल बँक (१८८१-१९५८) - पकहली व्यापारी बँक ऑफ इिंकडया.  

तर काही जण यशस्वी झाले आहेत आकण आताही नेतृत्व करत आहेत जसे की: 

(१) अलाहाबाद बँक (इ.स. १८६५) 

(२) पिंजाब नॅशनल बँक (इ.स. १८९४, लाहोरमधे्य मुख्यालयासह 

(३) बँक ऑफ इिंकडया (इ.स. १९०६) 

(४) बँक ऑफ बडोदा (इ.स. १९०८) 

(५) सेंटर ल बँक ऑफ इिंकडया (इ.स. १९११) 

• तर बँक ऑफ बिंगाल (इ.स. १८०६), बँक ऑफ बॉमे्ब (इ.स. १८४०), बँक ऑफ मद्रास (इ.स. १८४३) यािंसारखे काही 

जण १९२१ मधे्य एकाच सिंस्रे्त कवलीन झाले, ज्याला इिंकपररयल बँक ऑफ इिंकडया म्हणून ओळखले जाऊ लागले. 

• त्यानिंतर १९५५ मधे्य इिंपीररयल बँक ऑफ इिंकडयाचे 'से्टट बँक ऑफ इिंकडया' असे नामकरण करण्यात आले. 

• एकप्रल १९३५ मधे्य कहल्टन यिंग ककमशनच्या (१९२६ साली स्र्ापन झालेल्या) कशफारशीनुसार ररझर्व्थ बँक ऑफ 

इिंकडयाची स्र्ापना करण्यात आली. 

• या काळात बहुतािंश बँक आकाराने लहान होती आकण त्यात बुडणाऱ्या बँकािंचे प्रमाण जास्त होते. त्यामुळे या बँकािंवर 

जनतेचा कवश्वास कमी असून ठेवी जमवाजमवही अत्यिंत सिंर्गतीने होत होती. लोक असिंघकटत के्षत्रावर (सावकार आकण 

स्वदेशी बँकसथ) कवसिंबून राकहले. 

स्वातिंत्र्योत्तर  ाळ (1947-1991) 

ढोबळमानाने या टप्प्याचे मुख्य वैकशष्ट्य म्हणजे बँकेचे राष्ट्र ीयीकरण होय.  

आकर्थक कनयोजनाच्या दृकष्ट्कोनातून राष्ट्र ीयीकरण हा एक प्रभावी उपाय म्हणून उदयास आला.  

भारतात राष्ट्र ीयी रणाची गरज : 

 
• बँका बहुिा मोठमोठे उद्योग, मोठी व्यावसाकयक घरे यािंच्या गरजा भागवत असत. 

• कृषी, लघुउद्योग, कनयाथत अशी के्षते्र मागे पडत होती. 

• गरीब जनतेचे सावकारािंकडून शोषण होत राकहले. 

यानिंतर सन 1949, 1 जानेवारी रोजी ररझर्व्थ बँकेचे राष्ट्र ीयीकरण करण्यात आले. 

१९ जुलै १९६९ रोजी चौदा व्यावसाकयक बँकािंचे राष्ट्र ीयीकरण करण्यात आले. १९६९ मधे्य श्रीमती इिंकदरा गािंिी भारताच्या 

पिंतप्रिान होत्या.  

खालील बँ ािंचे राष्ट्र ीयी रण  रण्यात आले आहे: 

1. सेंटर ल बँक ऑफ इिंकडया 

2. बँक ऑफ इिंकडया 

3. पिंजाब नॅशनल बँक 

4. बँक ऑफ बडोदा 

5. युनायटेड कमकशथयल बँक 

6. कॅनरा बँक 

7. देना बँक 

8. युनायटेड बँक 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

9. कसिंकडकेट बँक 

10. अलाहाबाद बँक 

11. इिंकडयन बँक 

12. युकनयन बँक ऑफ इिंकडया 

13. बँक ऑफ महाराष्ट्र  

14. इिंकडयन ओर्व्रसीज बँक 

एकिल 1980 मधे्य आणखी सहा व्यार्साकय  बँ ािंचे राष्ट्र ीयी रण  रण्यात आले. 

हे खाली नमूद केले आहेत: 

1. आिंध्र बँक 

2. कॉपोरेशन बँक 

3. नू्य बँक ऑफ इिंकडया 

4. ओररएिं टल बँक ऑफ कॉमसथ 

5. पिंजाब आकण कसिंि बँक 

6.कवजया बँक 

 

दरम्यान, नरकसिंहम सकमतीच्या कशफारशीनुसार २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी प्रादेकशक ग्रामीण बँकािंची (आरआरबी) स्र्ापना 

करण्यात आली. आर.आर.बी.च्या कनकमथतीमागील उद्दीष्ट् म्हणजे ग्रामीण भागातील मोठ्या न सेवा देणाऱ्या लोकसिंखे्यची सेवा 

करणे आकण आकर्थक समावेशनास चालना देणे. 

कवकवि के्षत्रािंतील (उदा. कृषी, गृहकनमाथण, परकीय व्यापार, उद्योग) कवकशष्ट् गरजा पूणथ करण्याच्या दृष्ट्ीने काही कशखर 

स्तरावरील बँककिं ग सिंस्र्ाही स्र्ापन करण्यात आल्या जसे की:  

• नाबाडथ (इ.स. १९८२) 

• एस्क्कझम (इ.स. १९८२) 

• एन.एच.बी. (इ.स. 1988) 

• कसडबी (इ.स. १९९०) 

राष्ट्र ीयी रणाचा पररणाम 

• बँककिं ग प्रणालीमधे्य कायथक्षमता सुिारली - कारण लोकािंचा आत्मकवश्वास वाढला आहे. 

• कृषी, लघु आकण मध्यम उद्योग या के्षत्रािंना कनिी कमळू लागला ज्यामुळे आकर्थक कवकास झाला. 

• ग्रामीण भागात बँकेच्या शाखािंमधे्य वाढ झाली आहे. 

उदारी रण  ालार्धी (1991-आतापयंत) 

• या काळात आकर्थक िोरणािंच्या उदारीकरणासह बँकािंच्या कवकासाच्या प्रकियेत लक्षणीय वाढ झाली.  

• राष्ट्र ीयीकरण आकण त्यानिंतरच्या कनयमािंनिंतरही जनतेचा एक मोठा भाग बँककिं ग सेवेपासून अस्पशथ आहे. 

• याचा कवचार करून १९९१ मधे्य नरकसिंहम सकमतीने आपली कशफारस कदली म्हणजे खासगी के्षत्रातील खेळाडूिंना बँककिं ग 

व्यवस्रे्त प्रवेश देण्याची परवानगी कदली. 

• यानिंतर, आरबीआयने 10 खासगी सिंस्र्ािंना परवाना कदला, त्यापैकी काही किं पन्या बाजारातील मागणीपासून बचावल्या, 

ज्यापैकी आयसीआयसीआय, एचडीएफसी, अ ॅॅस्िस बँक, इिंडसइिंड बँक, डीसीबी. 

• १९९८ मधे्य नृकसिंहम सकमतीने पुन्हा अकिक खासगी खेळाडूिंना प्रवेश देण्याची कशफारस केली. पररणामी, आरबीआयने 

खालील नवीन लोकािंना परवाना कदला: 

(अ) कोटक मकहिंद्रा बँक (२००१) 

(ब) येस बैंक (2004) 

• २०१३-१४ मधे्य बँक परवान्याची कतसरी फेरी झाली. आकण 2015 मधे्य आयडीएफसी बँक आकण बिंिन बँक उदयाला 

आली. 

• आकर्थक सवथसमावेशकतेसाठी आरबीआयने 2 नवीन प्रकारच्या बँका म्हणजेच पेमेंट बँका आकण छोया बँका स्र्ापन 

करण्याचा प्रस्तावही ठेवला. 

टीप  
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1. अलाहाबाद बँक, 1865 मधे्य स्र्ापन - अलाहाबाद बँक ही भारतातील सवाथत जुनी सावथजकनक के्षत्रातील बँक आहे कजच्या 

भारतभर शाखा आहेत आकण गेल्या 145 वषांपासून ग्राहकािंना सेवा देत आहेत. 

२. इिंपीररयल बँक ऑफ इिंकडयाचे निंतर १९५५ मधे्य से्टट बँक ऑफ इिंकडया असे नामकरण करण्यात आले. 

3. पिंजाब नॅशनल बँक ही पूणथपणे भारतीयािंद्वारे व्यवस्र्ाकपत केलेली पकहली बँक आहे, जी 1895 मधे्य लाहोरमधे्य स्र्ापन 

केली गेली. 

4. पकहली ख-या अर्ाथने स्वदेशी बँक – सेंटर ल बँक ऑफ इिंकडयाला इिंकडयाज फस्टथ टु्रली स्वदेशी बँक (First Truly Swadeshi 

bank) म्हटले जाते, जी 1911 मधे्य स्र्ापन झाली होती आकण पूणथपणे भारतीयािंच्या मालकीची आकण व्यवस्र्ाकपत केली जाते. 

५. युकनयन बँक ऑफ इिंकडयाचे उद्घाटन महात्मा गािंिी यािंच्या हसे्त १९१९ मधे्य झाले. 

६. ओस्बोनथ स्िर् हे ररझर्व्थ बँकेचे पकहले गर्व्नथर होते. 

७. सीडी देशमुख हे ररझर्व्थ बँकेचे गर्व्नथर झालेले पकहले भारतीय होते. 

8. परदेशी शाखा उघडणारी पकहली भारतीय बँक, 'बँक ऑफ इिंकडया' आहे. १९४६ साली लिंडनमधे्य शाखा स्र्ापन केली. 

9. से्टट बँक ऑफ इिंकडयाच्या सवाथकिक परदेशी शाखा आहेत.  
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