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റിസർവ് ബാങ്്ക ഓഫ് ഇന്ത്യ 

ആർബിഐ (റിസർവ് ബാങ്ക ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ) 

 1934 ഏപ്രിലിൽ റിസർവ ് ബാങ്ക ് ഓഫ ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലാണ ് ആർബിഐ 

സ്ഥാരിതമായത.് 

 ഹിൽട്ടൺ-യംഗ ്കമ്മീഷനട്റ ശുരാർശ പ്രകാരം. 

 1949-ൽ ദേശസാൽക്കരിക്കടെട്ട ടസൻപ്െൽ ബാങ്ക ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ. 

 ടസൻപ്െൽ ഓഫീസ ് ഇനീഷയൽ കൽക്കട്ടയിൽ സ്ഥാരിക്കുകയും രിന്നീെ ് 1937-ൽ 

മുംബബയിദലക്ക ്മാറുകയും ടെയ്തു. 

 ഔദേയാഗിക ഡയറക്ടർമാർ- ഗവർണർമാരും നാലിൽ കൂെുതൽ ടഡരയൂട്ടി 

ഗവർണർമാരും രാെില്ല. 

o നിലവിൽ ഇനിെറയുന്ന വയക്തികൾ ഇനിെറയുന്ന ദരാസ്റ്റുകളിൽ ഉണ്ട-് 

o ഗവർണർ-  ശക്തികാന്ത ദാസ ്

o ടഡരയൂട്ടി ഗവർണർ- (i) എം.ടക. ടെയിൻ (ii) പ്ശീ എൻ. എസ.് വിശവനാഥൻ (iii) 

ദഡാ. വിരാൽ വി. ആൊരയ (iv) പ്ശീ ബി.രി. കനുദങ്കാ 

o സാമ്പത്തിക ദമൽദനാട്ട ദബാർഡിനട്റ മാർഗനിർദേശത്തിന ് കീഴിലാണ ്

ആർബിഐ തനട്റ പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുന്നത.് 

 ദബാർഡ ്ദഫാർ ഫിനാൻഷയൽ സൂെർവിഷൻ (ബിഎഫ്എസ)് 
o 1994 നവംബറിൽ സ്ഥാരിതമായി. ടസൻപ്െൽ ദബാർഡിൽ നിന്ന ് നാല ്

ഡയറക്ടർമാടര സഹകരിെിച്ചാണ ് ദബാർഡ ് രൂരീകരിച്ചത,് ഗവർണർ 

അധ്യക്ഷനാണ.് 

 RBI നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്ന പ്രധ്ാനടെട്ട നിയമങ്ങൾ 
o (i)റിസർവ ്ബാങ്ക ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ നിയമം, 1934 

o (ii) ടരാതു കെ നിയമം, 1944/ഗവൺടമനറ് ്ടസകയൂരിറ്റീസ ്ആക്റ്റ്, 2006 

o (iii) ഗവൺടമന്റ ്ടസകയൂരിറ്റീസ ്ടറഗുദലഷൻസ,് 2007 

o (iv) ബാങ്കിംഗ ്ടറഗുദലഷൻ ആക്റ്റ,് 1949 

o (v) ദഫാറിൻ എക്സദ്െഞ്ച ്മാദനെ്ടമനറ്് ആക്ട,് 1999 

o (vi) ഫിനാൻഷയൽ അസറ്റുകളുടെ ടസകയൂരിബറ്റദസഷനും രുനർനിർമ്മാണവും 

സുരക്ഷാ താൽെരയം നെെിലാക്കലും (SARFAESI) നിയമം, 2002 

 മറ്റ ്പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങൾ 
o (i) ടനദഗാഷയബിൾ ഇൻസ്പ്െുടമനറ് ്ആക്ട്, 1881 

o (ii) കമ്പനി നിയമം, 1956/ കമ്പനി നിയമം, 2013 

o (iii) ടഡദൊസിറ്റ ് ഇൻഷുറൻസ ് ആൻഡ് ടപ്കഡിറ്റ ് ഗയാരണ്ടി ദകാർെദറഷൻ 

ആക്റ്റ,് 1961 

o (iv) റീെിയണൽ റൂറൽ ബാങ്കുകളുടെ നിയമം, 1976 

o (v) നാഷണൽ ബാങ്ക് ദഫാർ അപ്ഗികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ടഡവലരട്മനറ് ്ആക്ട,് 

1981 

o (vi) നാഷണൽ ഹൗസിംഗ ്ബാങ്ക ്ആക്റ്റ,് 1987 

o (vii) മത്സര നിയമം, 2002 

o (viii) ഇന്ത്യൻ നാണയ നിയമം, 2011 
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 ആർബിഐയുടെ രൂർണ ഉെമസ്ഥതയിലുള്ള സബ്സിഡിയറി 

ഇനിെറയുന്നവയാണ-് 
o (i) ടഡദൊസിറ്റ ്ഇൻഷുറൻസ ്ആൻഡ് ടപ്കഡിറ്റ ്ഗയാരണ്ടി ദകാർെദറഷൻ ഓഫ ്

ഇന്ത്യ (DICGC) 

o (ii) ഭാരതീയ റിസർവ ്ബാങ്ക ്ദനാട്ട ്മുപ്േൻ ബപ്രവറ്റ ്ലിമിറ്റഡ് (BRBNMPL) 

 ആർബിഐയുടെ ആേയ ഗവർണർ - സർ ഓസ്്ബാൺ സ്മിത്്ത 

 ദേശസാൽക്കരണത്തിനു ദശഷം ആർബിഐയുടെ ആേയ ഗവർണർ - സി ഡി ് ദശ്മു ഖ് 

 ആർബിഐയുടെ ആേയ വനിതാ ടഡരയൂട്ടി ഗവർണർ - കക.കെ.ഉ്ദശി. 

 RBI െിഹ്നം: കടുവയുും ഈന്തപ്പനയയുും 

 

എന്ത്ാണ ്ദമാണിറ്ററി ദരാളിസി? 

 സമ്പേവ്യവസ്ഥയിടല രണവിതരണം നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്നതിന ്ടസൻപ്െൽ ബാങ്ക ്(റിസർവ ്

ബാങ്ക ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ) ഉണ്ടാക്കിയ നയം. 

MPC (ദമാണിറ്ററി ദരാളിസി കമ്മിറ്റി) 

 ഇന്ത്യയിടല ടബഞ്ച്മാർക്ക ് രലിശ നിരക്ക ് നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള 

ഉത്തരവാേിത്തമുള്ള റിസർവ ്ബാങ്ക ്ഓഫ ്ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ ്ദമാണിറ്ററി 

ദരാളിസി കമ്മിറ്റി ഓഫ ്ഇന്ത്യ. 

 1934 ടല ദഭേഗതി വരുത്തിയ ആർബിഐ നിയമത്തിടല 45ZB വകുെ,് രണടെരുെ 

ലക്ഷയം ബകവരിക്കുന്നതിന ് ആവശയമായ രലിശ നിരക്ക ് നിർണ്ണയിക്കാൻ ദകപ്ര 

ഗവൺടമനറ് ് രൂരീകരിക്കുന്ന ഒരു അധ്ികാരടെെുത്തിയ ആറംഗ ദമാണിറ്ററി 

ദരാളിസി കമ്മിറ്റിക്ക ്(MPC) വയവസ്ഥ ടെയ്യുന്നു. 

 എംരിസി ഒരു വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞത ്നാല ്തവണ ദയാഗം ദെദരണ്ടതുണ്്ട. 

 ആർബിഐ ഗവർണർ ശക്തികാന്ത് ്ോസിനട്റ ദനതൃതവത്തിലാണ ്ആറംഗ എംരിസി. 

 ദകപ്രസർക്കാർ നിയമിക്കുന്ന ദമാണിറ്ററി ദരാളിസി കമ്മിറ്റിയിടല അംഗങ്ങൾ നാല ്

വർഷദത്തക്ക ്ഈ രേവിയിൽ തുെരും. 
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ദമാണിറ്ററി ദരാളിസിയുടെ വിവിധ് ഉരകരണങ്ങൾ 

ഇവടയ കവാണ്ടിദറ്ററ്റീവ്, കവാളിദറ്ററ്റീവ ്ഉരകരണങ്ങളായി തിരിക്കാം. 

കവാണ്ടിദറ്ററ്റീവ ്ഉരകരണങ്ങൾ 

ഓെൺ മാർക്കറ്റ ്ഓെദറഷൻസ ്(OMO) 

 ബാങ്കിംഗ ് സംവിധ്ാനത്തിടല രണത്തിനട്റ അളവ ് വികസിെിക്കുന്നതിദനാ 

െുരുക്കുന്നതിദനാ ദവണ്ടി ഓെൺ മാർക്കറ്റിൽ റിസർവ ് ബാങ്ക ് സർക്കാരിനട്റ 

ടസകയൂരിറ്റികൾ, ബില്ലുകൾ, ദബാണ്ടുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും 

ടെയ്യുന്നതിടനയാണ് ഈ രീതി സൂെിെിക്കുന്നത.് 

 ആർബിഐ സർക്കാർ ടസകയൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുദമ്പാൾ, രണലഭയത വർദ്ധിക്കുന്നു 

(കാരണം, ആ ടസകയൂരിറ്റി വാങ്ങാൻ ആർബിഐ ആ രാർട്ടിക്ക ് കുറച്ച ് രണം 

നൽകുന്നു അടല്ലങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിദലക്ക ്ആർബിഐ അധ്ിക രണം ഒഴുക്കുന്നു). 

 മറുവശത്ത,് ആർബിഐ സർക്കാർ ടസകയൂരിറ്റികൾ വിൽക്കുദമ്പാൾ, രണലഭയത 

കുറയുന്നു (കാരണം ആ കളിക്കാർ ടസകയൂരിറ്റികൾ വാങ്ങാൻ ആർബിഐക്ക ്രണം 

നൽകുന്നു.) 

ലികവിഡിറ്റി അഡ്ജസ്്റ്റടമന്റ ്ടഫസിലിറ്റി (LAF) 

 ലികവിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റട്മന്റ ് സൗകരയങ്ങൾ (LAF) പ്ഹസവകാല രണ വിതരണം 

നിയപ്ന്ത്ിക്കാൻ ആർബിഐ ഉരദയാഗിക്കുന്ന ഒരു ഉരകരണമാണ.് 

 ലികവിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റട്മന്റ ് സൗകരയങ്ങൾക്ക ് (LAF) റിദൊ നിരക്ക,് റിദവഴ്സ ് റിദൊ 

നിരക്ക ്എന്നിങ്ങടന രണ്്ട ഉരകരണങ്ങളുണ്്ട. 

 റി്പ്പനാ യിരക്ക:് റിസർവ ്ബാങ്ക ്വാണിെയ ബാങ്കുകൾക്ക ്അവരുടെ ദഡറ്റഡ് സർക്കാർ 

ടസകയൂരിറ്റികളും പ്െഷറി ബില്ലുകളും രണയടെെുത്തി വായ്പ നൽകുന്ന രലിശ നിരക്ക.് 

 റി്വഴ്സ ് റി്പ്പനാ യിരക്ക:് റിസർവ ് ബാങ്ക ് അതിന്ടറ തീയതി ദരഖടെെുത്തിയ 

സർക്കാർ ടസകയൂരിറ്റികളും പ്െഷറി ബില്ലുകളും രണയടെെുത്തി വാണിെയ 

ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന ്വായ്പടയെുക്കുന്ന രലിശ നിരക്ക.് 

 റിദൊ നിരക്ക ്സിസ്റ്റത്തിദലക്ക ് ലികവിഡിറ്റി കുത്തിവയ്ക്കുദമ്പാൾ, റിദവഴ്സ ് റിദൊ 

സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്േവയത ആഗിരണം ടെയ്യുന്നു. 

മാർെിനൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ ്ടഫസിലിറ്റി (MSF) 

 ബാങ്കുകൾക്കുള്ളിടല രണലഭയത രൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാകുദമ്പാൾ, അെിയന്ത്ിര 

സാഹെരയങ്ങളിൽ ബാങ്കുകൾക്ക ് റിസർവ ് ബാങ്ക ് ഓഫ ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന ്

വായ്പടയെുക്കാനുള്ള വായ്പാ സൗകരയമാണിത.് 

 റിദൊ നിരക്കിൽ നിന്ന ്MSF എങ്ങടന വയതയാസടെട്ടിരിക്കുന്നു? 
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 ഇന്റർ-ബാങ്ക ് ലികവിഡിറ്റി വറ്റുകയും ഒറ്റരാപ്തിടകാണ്്ട രലിശനിരക്കിൽ ൊഞ്ചാട്ടം 

ഉണ്ടാകുകയും ടെയ്യുദമ്പാൾ അെിയന്ത്ര സാഹെരയങ്ങളിൽ വാണിെയ ബാങ്കുകൾക്ക ്

ആർബിഐയിൽ നിന്ന ്വായ്പടയെുക്കാൻ എംഎസ്എഫ ്വായ്പാ സൗകരയം സൃഷ്ടിച്ചു. 

ഈ ൊഞ്ചാട്ടം തെയാൻ, സർക്കാർ ടസകയൂരിറ്റികൾ നിദക്ഷരിക്കാനും റിദൊ 

നിരക്കിദനക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ആർബിഐയിൽ നിന്ന ്കൂെുതൽ രണലഭയത 

ദനൊനും ആർബിഐ അവടര അനുവേിച്ചു. 

കരുതൽ അനുരാതം (SLR, CRR) 

o SLR (നിയമരരമായ ലികവിഡിറ്റി ദറദഷയാ): രാെയടത്ത എല്ലാ വാണിെയ 

ബാങ്കുകളും അവരുടെ ഡിമാൻഡ്, ബെം ടഡദൊസിറ്റുകളുടെ ഒരു നിശ്ചിത 

ശതമാനം (ടനറ്റ ്ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ബെം ലയബിലിറ്റികൾ അടല്ലങ്കിൽ NDTL) 

അവരുടെ നിലവറയിൽ തടന്ന ലികവിഡ് അസറ്റുകളായി സൂക്ഷിദക്കണ്ടതുണ്്ട. 

o വളടര അരകെസാധ്യതയുള്ള എല്ലാ നിദക്ഷരങ്ങളും വായ്പ നൽകുന്നതിൽ നിന്ന ്

ഇത ്ബാങ്കിടന തെയുന്നു. 

o പ്ശദ്ധിക്കുക: അറ്റ ആവശയവും സമയ ബാധ്യതകളും (NDTL) പ്രധ്ാനമായും സമയ 

ബാധ്യതകളും ഡിമാൻഡ് ബാധ്യതകളും ഉൾടക്കാള്ളുന്നു. 

o സമയ ബാധ്യതകളിൽ ഇവ ഉൾടെെുന്നു: 

 (1) ഫിക്സഡ് ഡിദൊസിറ്റുകളിൽ (FD) നിദക്ഷരിച്ച രണം 

 (2) കയാഷ ്സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ 

 (3) സവർണ്ണ നിദക്ഷരം മുതലായവ. 

o ഡിമാൻഡ് ബാധ്യതകളിൽ ഇവ ഉൾടെെുന്നു: 

 (1) ദസവിംഗ്സ ്അക്കൗണ്ടിൽ നിദക്ഷരിച്ച രണം 

 (2) കറണ്്ട അക്കൗണ്ടിൽ നിദക്ഷരിച്ച രണം 

 (3) ഡിമാൻഡ് പ്ഡാഫറ്്റുകൾ മുതലായവ. 

o കയാഷ ്റിസർവ ്ദറദഷയാ (CRR):  ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ടനറ്റ ്ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് 

ബെം ലയബിലിറ്റികളുടെ (NDTL) ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനമായി റിസർവ ്ബാങ്കിൽ 

സൂക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായ ഫണ്ടുകളുടെ തുകയാണ ് കയാഷ ് റിസർവ ്

ദറദഷയാ. ബാങ്കിന ്അത് ആർക്കും കെം ടകാെുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിൽ ബാങ്ക ്

രലിശദയാ ലാഭദമാ ദനെുന്നില്ല. 

 CRR കുറയു്പാൾ എന്ത ്സുംഭവിക്കുും? 

o CRR കുറയുദമ്പാൾ, ഇതിനർത്ഥം ആർബിഐയിൽ കുറച്ച ്ഫണ്്ട സൂക്ഷിക്കാൻ 

ബാങ്കുകൾ ആവശയടെെുകയും വായ്പ നൽകുന്നതിന ്ബാങ്കുകൾക്ക ് ലഭയമായ 

വിഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും ടെയ്യും. 

ബാങ്ക ്നിരക്ക ്

 വാണിെയ ബാങ്കുകളുടെ ബകവശമുള്ള എകസ്്ദെഞ്ചിനട്റയും സർക്കാർ 

ടസകയൂരിറ്റികളുടെയും ബില്ലുകൾ വീണ്ടും കിഴിവ ് നൽകുന്ന ആർബിഐ 

നിശ്ചയിക്കുന്ന നിരക്കാണ ്ബാങ്ക ്നിരക്ക.് 

 ഇത ്ഡിസ്കൗണ്്ട യിരക്ക ്എന്നും അറിയടെെുന്നു. 

 ബിൽ ഓഫ ് എകസ്്്േഞ്്ച - വാങ്ങുന്ന സാധ്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നയാൾക്ക ്

വിൽക്കുന്നയാൾക്ക ്രണം നൽകുടമന്ന ്ഉറെുനൽകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ദരഖയാണ.് 
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 റിദൊ നിരക്കും ബാങ്ക് നിരക്കും തമ്മിലുള്ള വയതയാസങ്ങൾ: റിദൊ നിരക്ക ് ഒരു 

പ്ഹസവകാല അളവാണ്, മറുവശത്ത ്ബാങ്ക ്നിരക്ക ്ഒരു േീർഘകാല അളവാണ.് 

കവാളിദറ്ററ്റീവ് ഉരകരണങ്ങൾ 

ടപ്കഡിറ്റ ്ദറഷനിംഗ ്

 ഇതിൽ ഒരു നിശ്ചിത ദമഖലയിദലക്കുള്ള രരമാവധ്ി വായ്പാ ഒഴുക്ക ് ആർബിഐ 

നിയപ്ന്ത്ിച്ചു. 

 മുൻഗണനാ ദമഖലയിലുള്ള വായ്പകൾ ദരാലുള്ള െില ദമഖലകൾക്ക ് അവരുടെ 

വായ്പയുടെ െില ഭാഗങ്ങൾ നൽകാനും ബാങ്കുകൾക്ക ് ആർബിഐ 

നിർബന്ധമാക്കിദയക്കാം. 

ടസലക്ടീവ് ടപ്കഡിറ്റ ്നിയപ്ന്ത്ണം 

 ടസൻസിറ്റീവ ് െരക്കുകൾടക്കതിരായ ബാങ്ക ് ധ്നസഹായം നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്നതിനുള്ള 

റിസർവ ് ബാങ്ക ് ഓഫ ് ഇന്ത്യയുടെ ബകയിലുള്ള ഒരു ഉരകരണമാണ ് ടസലക്ടീവ് 

ടപ്കഡിറ്റ ്നിയപ്ന്ത്ണം. 

മാർെിൻ ആവശയകതകൾ 

 ഈെിടനതിടര ആർബിഐക്ക ് മാർെിൻ നിർദേശിക്കാം. ഉോഹരണത്തിന,് 70 രൂര 

മാപ്തം കെം ടകാെുക്കുക. 100 രൂരയ്ക്ക ്മൂലയം ദപ്രാെർട്ടി, മാർെിൻ ആവശയകത 30% 

ആണ.് ആർബിഐ മാർെിൻ ആവശയകത ഉയർത്തിയാൽ, ഉരദഭാക്താക്കൾക്ക ്കുറച്ച ്

വായ്പടയെുക്കാൻ കഴിയും. 

ധ്ാർമ്മിക ആശയം 

 ദമാറൽ സയൂഷൻ എന്നത ്അഭയർത്ഥനയുടെ ഒരു രീതിടയ സൂെിെിക്കുന്നു, സമ്പേ്

വയവസ്ഥയുടെ പ്രവണതയ്ക്ക ് അനുസൃതമായി െില നെരെികൾ ബകടക്കാള്ളാൻ 

വാണിെയ ബാങ്കുകൾക്ക ്ആർബിഐ നൽകുന്ന ഉരദേശം. 

ദനരിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം 

 സമ്പേവ്യവസ്ഥയിടല നിലവിടല സാഹെരയടത്ത അെിസ്ഥാനമാക്കി ആർബിഐ 

കാലാകാലങ്ങളിൽ െില മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ രുറടെെുവിക്കുന്നു. ഈ 

മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ബാങ്കുകൾ രാലിക്കണം. ഏടതങ്കിലും ബാങ്ക ് ഈ 

മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ ആർബിഐ അവർക്ക ്രിഴ െുമത്തും. 
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നിലവിടല ദരാളിസി നിരക്കുകൾ 

് ാളിസി റി്പ്പനാ യിരക്ക് 6.25% 

റി്വഴ്സ് റി്പ്പനാ യിരക്ക് 6.00% 

മാർെിയൽ സ്റ്റാൻഡിുംഗ് കഫസിലിറ്റി 6.50% 

ബാങ്്ക യിരക്ക ് 6.50% 

കരുതൽ അനുരാതങ്ങൾ 

CRR 4% 

SLR 19.50% 
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