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रजनीश कुमार 

�टेट बँक समहूातीलच ५९ वष�य रजनीश कुमार हे �टेट बँकेचे २५वे 

अ�य� बनले आहेत. 

  

 

�टेट बँक समहूातीलच ५९ वष�य रजनीश कुमार हे �टेट बँकेचे २५वे अ�य� बनले 

आहेत. २०० वष# जु$या या बँके%या अ&ंधती भ*ाचाय+ या प-ह.या म-हला अ�य�ा. 

श/ुवार0 1यांची कारक2द+ संप4ुटात आ.यानंतर कुमार हे श5नवार0 भारतातील सवा+त 

मोठय़ा बँकेची स9ूे हाती घेतील. 

भौ5तकशा�9ातील पदवीधारक कुमार हे तसे टे5नससार<या खेळाचेह0 चाहते आहेत. 

अ?धकार0 ते अ�य� असा @वास 1यांनी तीन दशकां%या आत पणू+ केला आBण तेह0 

एकाच मा$यता@ाDत Eव1त सं�थेत. पाच सहयोगी बँका व भारतीय म-हला बँके%या 

म<ुय �टेट बँकेतील Eवल0नीकरणानंतर जगातील आघाडी%या ५० बँकांम�ये समावेश 

झाले.या �टेट बँकेचे अ�य�पद भषूEवताना कुमार यां%यासमोर अनोखे आJहान आहे. 

रजनीश कुमार हे १९८० म�ये �टेट बँकेत ‘@ोबेशनर0 ऑNफसर’ Pहणनू &ज ूझाले. �टेट 

बँकेचीच गुंतवणकू बँक असले.या एसबीआय कॅEपटल माक# Rस%या म<ुय काय+कार0 

अ?धकार0पद0 कुमार होते. तसेच �टेट बँके%या कॅनडा, STटनमधील Jयवसायाची 

जबाबदार0ह0 1यांनी हाताळल0 आहे. 1यामळेु आंतररा4U0य Jयवसाय, कंप$या तसेच 

Nकरकोळ Jयवसायाशीह0 ते पVर?चत आहेत. २०१५ म�ये ते �टेट बँकेचे Jयव�थापक2य 
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सचंालक बनले. पतं@धान मोद0 यां%या ‘जन धन योजना’ @ारंभी%या कालावधीत �टेट 

बँकेत 1याची यश�वी अंमलबजावणी कुमार यांनी केल0 आहे. 

�टेट बँक अ�य�पदासाठW जनूम�ये झाले.या मलुाखतीत यश XमळEवणाYया कुमार 

यांना 1यासाठW बँकेतीलच अ$य चार Jयव�थापक2य सचंालकांची �पधा+ होती. मा9 

कुमार यांना एकमताने 5नवडZयात आले. ‘मालम1ता गुणव1ता हे एक आJहान आहे. 

आBण ते सधुारZयाला आपले @ाधा$य असेल,’ असे कुमार यांचे 5नयु[तीनंतर प-हले 

भा4य आहे. ‘-टझर रेट’, म-हलांसाठW 5नराळा कज+ Jयाजदर अशा बँNकंग �े9ातील 

[लDृ1या @थमच अनुसरणाYया �टेट बँकेची ह0 परंपरा कुमार यांना कायम राखावी 

लागेल. 

मोठय़ा स<ंयेतील खातेदार, ]ाहक यांना सलुभ, �व�त सेवा देणे आBण दसुर0कडे 

आ?थ+क मदं0चा सामना करणारे उ_योग, कंप$यांची बँक खाती यो`य र0तीने हाताळणे 

यासाठW कुमार यांना कसब दाखवावे लागेल. Jयव�थापक2य सचंालक Pहणनू भ*ाचाय+ 

यां%या नेत1ृवाखाल0 कुमार हे Nकरकोळ Jयवसाय पाहत होते; 1यामळेु 1यांना ते 

अडचणीचे जाणार नाह0. म<ुय �टेट बँकेत नुक1याच Eवल0न झाले.या भारतीय म-हला 

बँक व पाच सहयोगी बँकांमळेु झाले.या अ5तVर[त मनु4यबळाचे Jयव�थापनह0 1यांना 

पाहावे लागेल. 

बँकेची ढोबळ अनु1पा-दत मालम1ता (थक2त कज#) जनू २०१७ अखेर%या 5तमाह0त 

काह0 @माणात कमी झाल0 असल0 तर0 ती अ_यापह0 १.८८ लाख कोट0 अशी 

?चतंाजनक ि�थतीतच आहे. बडुीत कज# वसलु0साठW भ*ाचाय+ यां%या कारक2दfत मोठय़ा 

@माणात @य1न झाले. मा9 1याला फारसे यश आले नाह0. 

Eवजय म.या यां%या NकंगNफशर एअरलाइ$स कंपनी%या मालम1तां%या Xललावाला 

5तसYयांदाह0 खरेद0दार Xमळाला नाह0. मोठय़ा स<ंयेतील थक2त कज+ असले.या 

कंप$यांEव&h -दवाळखोर0 @N/या पार पाडZयासाठW �टेट बँकेने आघाडी घेतल0 आहे. 

तं9iानाची कास तेवढय़ाच उ_यमतेने धरत खासगी बँकांना जवळह0 न Nफरकू देणाYया 

�टेट बँकेचा रथ तेवढय़ाच गतीने पळEवZयाकVरता कुमार यांची कसोट0 लागणार आहे. 
 

 

 


