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RBI and Monetary Policy/आरबीआय आणि मौद्रिक धोरि 

• भारतीय ररझर्व्ह बँक, 1934 अंतर्हत एप्रिल 1935 मधे्य RBI ची स्थापना झाली,प्रिल्टन-यंर् कप्रमशनच्या प्रशफारशीवर. 

• सेंट्र ल बँक ऑफ इंप्रिया ज्याचे राष्ट्र ीयीकरण 1949 मधे्य झाले. 

• मध्यवती कायाहलय सुरुवातीला कलकत्त्यामधे्य स्थापन करण्यात आले आप्रण नंतर 1937 मधे्य मंुबईला िलवण्यात 

आले. 

• अप्रिकृत संचालक- राज्यपाल आप्रण चारपेक्षा जास्त नायब राज्यपाल. 

• आरबीआय त्याचे काम आप्रथहक देखरेख मंिळाच्या मार्हदशहनाखाली करते. 

आर्थिक पयिवेक्षि मडंळ (BFS) 

• नोर्व्ेंबर 1994 मधे्य स्थापन करण्यात आले.  

• कें द्रीय मंिळाच्या चार संचालकांची प्रनवि करून या मंिळाची स्थापना केली जाते आप्रण त्याचे अध्यक्ष राज्यपाल 

असतात. 

आरबीआयने प्रशासित केलेले महत्त्वाचे कायदे 

(i) भारतीय ररझर्व्ह बँक अप्रिप्रनयम, 1934 

(ii) सावहजप्रनक कजह अप्रिप्रनयम, 1944/सरकारी रोखे अप्रिप्रनयम, 2006 

(iii) सरकारी रोखे प्रवप्रनयम, 2007 

(iv) बँप्रकंर् प्रनयमन कायदा, 1949 

(v) परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा, 1999 

(vi) आप्रथहक मालमत्ांचे प्रसकु्यररट्ायझेशन आप्रण पुनरहचना आप्रण सुरक्षा व्याज अंमलबजावणी (SARFAESI) कायदा, 2002 

इतर संबंधित कायदे 

(i) परक्राम्य सािने कायदा, 1881 

(ii) कंपनी कायदा, 1956/ कंपनी कायदा, 2013 

(iii) ठेव प्रवमा आप्रण पत िमी मिामंिळ अप्रिप्रनयम, 1961 

(iv) िादेप्रशक ग्रामीण बँका कायदा, 1976 

(v) राष्ट्र ीय कृषी आप्रण ग्रामीण प्रवकास कायदा, 1981 

(vi) राष्ट्र ीय रृ्िप्रनमाहण बँक अप्रिप्रनयम, 1987 

(vii) स्पिाह कायदा, 2002 
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(viii) भारतीय नाणे कायदा, 2011 

RBI ची पिूि मालकीची उपकंपनी खालीलप्रमािे आहे 

(i) प्रिपॉप्रझट् इन्शुरन्स आप्रण के्रप्रिट् रॅ्रंट्ी कॉपोरेशन ऑफ इंप्रिया (DICGC) 

(ii) भारतीय ररझर्व्ह बँक नोट् मुद्रा िायरे्व्ट् प्रलप्रमटे्ि (BRBNMPL) 

(iii) राष्ट्र ीय रृ्िप्रनमाहण बँक (NHB) 

• आरबीआयचे पप्रिले र्र्व्नहर- सर ओसबोनह स्मिथ 

• राष्ट्र ीयीकरणानंतर RBI चे पप्रिले र्र्व्नहर- C. D. देशमुख 

• आरबीआयच्या पप्रिल्या मप्रिला िेपु्यट्ी र्र्व्नहर -केजे उदयेशी. 

• आरबीआय प्रचन्ह: वाघ आप्रण खजुराचे झाि 

मौधिक िोरण म्हणजे काय? 

अथहव्यवस्थेतील पैशाच्या पुरवठ्यावर प्रनयंत्रण ठेवण्यासाठी कें द्रीय बँकेने (ररझर्व्ह बँक ऑफ इंप्रिया) केलेले िोरण. 

MPC (चलनववषयक धोरि िसमती) 
• भारतीय मौप्रद्रक िोरण सप्रमती िी भारतीय ररझर्व्ह बँकेची एक सप्रमती आिे जी भारतातील बेंचमाकह  व्याज दर प्रनप्रित 

करण्यासाठी जबाबदार आिे. 

• सुिाररत आरबीआय अप्रिप्रनयम, 1934 च्या कलम 45ZB मधे्य मिार्ाईचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक व्याज 

दर प्रनप्रित करण्यासाठी कें द्र सरकारद्वारे र्प्रठत एक सशक्त सिा सदस्यीय मौप्रद्रक िोरण सप्रमती (MPC) ची तरतूद 

आिे. 

• एमपीसीला वषाहतून प्रकमान चार वेळा भेट्णे आवश्यक आिे. 

• आरबीआयचे र्र्व्नहर यांच्या अध्यक्षतेखाली सिा सदस्यीय एमपीसी आिे. 

• कें द्र सरकारने प्रनयुक्त केलेल्या चलनप्रवषयक िोरण सप्रमतीचे सदस्य चार वषाांच्या कालाविीसाठी पदावर राितील. 

मौद्रिक धोरिाची ववववध िाधने/िाधने  

िे संख्यात्मक आप्रण रु्णात्मक सािनांमधे्य प्रवभार्ले जाऊ शकते. 

संख्यात्मक सािने 

1. ओपन माकेट ऑपरेशन्स (ओएमओ) 

• िी पद्धत बँप्रकंर् व्यवस्थेतील पैशाच्या रकमेचा प्रवस्तार करण्यासाठी प्रकंवा करार करण्यासाठी आरबीआयने खुल्या 

बाजारात प्रसकु्यररट्ीज, प्रबल आप्रण सरकारच्या रोखे खरेदी आप्रण प्रवक्रीचा संदभह देते. 

• जेर्व्ा आरबीआय सरकारी प्रसकु्यररट्ीज खरेदी करते, तर तरलता वाढते (कारण आरबीआय त्या पक्षाला कािी 

प्रसकु्यररट्ी खरेदी करण्यासाठी पैसे देत आिे प्रकंवा आरबीआय प्रसस्टममधे्य अप्रतररक्त पैसे ट्ाकत आिे). 
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• उलट्पक्षी, जेर्व्ा आरबीआय सरकारी प्रसकु्यररट्ीज प्रवकते, तेर्व्ा तरलता कमी िोते (कारण ते प्रसकु्यररट्ीज खरेदी 

करण्यासाठी आरबीआयला रोख रक्कम देत आिेत.) 

2. तरलता समायोजन सुधििा (LAF) 

• तरलता समायोजन सुप्रविा (LAF) िे देखील RBI द्वारे अल्पकालीन पैशांचा पुरवठा प्रनयंप्रत्रत करण्यासाठी वापरले 

जाणारे सािन आिे. 

• तरलता समायोजन सुप्रविा (LAF) मधे्य रेपो रेट् आप्रण ररर्व्सह रेपो रेट् अशी दोन सािने आिेत. 

• रेपो दर: ज्या व्याज दराने ररझर्व्ह बँक व्यावसाप्रयक बँकांना त्यांच्या तारखेच्या सरकारी प्रसकु्यररट्ीज आप्रण ट्र ेझरी प्रबले 

र्िाण ठेवून कजह देते. 

• ररर्व्सह रेपो रेट्: व्याज दर ज्यावर ररझर्व्ह बँक आपल्या तारखेच्या सरकारी प्रसकु्यररट्ीज आप्रण ट्र ेझरी प्रबले र्िाण 

ठेवून व्यावसाप्रयक बँकांकिून कजह घेते. 

• रेपो दर िणालीमधे्य तरलता अंतभूहत करताना, ररर्व्सह रेपो िणालीतील तरलता शोषून घेतो. 

3. सीमांत स्थायी सुधििा (MSF) 

• आंतर-बँक तरलता पूणहपणे सुकल्यावर बँकांनी आपत्कालीन पररस्मस्थतीत भारतीय ररझर्व्ह बँकेकिून कजह घेणे िी 

कजह सुप्रविा आिे. 

• MSF रेपो दरापेक्षा वेर्ळे कसे आिे? 

• MSF कजह सुप्रविा व्यावसाप्रयक बँकांसाठी आणीबाणीच्या पररस्मस्थतीत आरबीआय किून कजह घेण्यासाठी तयार केली 

रे्ली जेर्व्ा आंतर-बँक तरलता सुकते आप्रण रात्रभर व्याज दरांमधे्य अस्मस्थरता असते. या अस्मस्थरतेला आळा 

घालण्यासाठी, RBI ने त्यांना सरकारी प्रसकु्यररट्ीज जमा करण्याची आप्रण RBI किून रेपो दरापेक्षा जास्त दराने 

अप्रिक तरलता प्रमळवण्याची परवानर्ी प्रदली. 

4. राखीि प्रमाण (SLR,CRR) 

SLR (िैिाधनक धलक्विधिटी रेशो) 

• देशातील सवह व्यापारी बँकांनी त्यांच्या प्रतजोरीत तरल मालमत्ा म्हणून त्यांच्या मार्णी आप्रण वेळेच्या ठेवी (प्रनव्वळ 

मार्णी आप्रण वेळेची देयता प्रकंवा एनिीट्ीएल) ची ट्के्कवारी ठेवणे आवश्यक आिे. 

• िे बँकेला त्याच्या सवह ठेवीनंा कजह देण्यापासून िप्रतबंप्रित करते जे खूप िोकादायक आिे. 

• ट्ीप: नेट् प्रिमांि आप्रण ट्ाइम लायप्रबप्रलट्ीज (NDTL) मधे्य िामुख्याने मुदत दाप्रयत्व आप्रण मार्णीचे दाप्रयत्व असतात. 

(Time Liabilities) मुदत देय मधे्य  िे समाप्रवष्ट् आिे: 

(1) मुदत ठेवीमंधे्य जमा केलेले पैसे (FD) 

(2) रोख िमाणपत्र 

(3) सोन्याचे साठे इ. 

(Demand Liabilities) मार्णीच्या दाप्रयत्वांमधे्य िे समाप्रवष्ट् आिे: 
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(1) बचत खात्यात जमा केलेले पैसे 

(2) चालू खात्यात जमा केलेले पैसे 

(3) प्रिमांि िर ाफ्ट इ. 

रोख राखीि गुणोत्तर (सीआरआर) 

• रोख राखीव िमाण म्हणजे बँकांची त्यांच्या प्रनव्वळ मार्णी आप्रण वेळेच्या दाप्रयत्वाच्या (एनिीट्ीएल) ठराप्रवक 

ट्के्कवारी म्हणून ररझर्व्ह बँक ऑफ इंप्रियाकिे ठेवण्यासाठी बांिलेल्या प्रनिीची रक्कम आिे. बँक कोणालािी कजह 

देऊ शकत नािी. यावर बँकेला कोणतािी व्याज दर प्रकंवा नफा प्रमळत नािी. 

• सीआरआर कमी झाल्यावर काय िोते? 

• जेर्व्ा सीआरआर कमी केला जातो, याचा अथह बँकांना आरबीआयकिे कमी प्रनिी ठेवणे आवश्यक असते आप्रण कजह 

देण्यासाठी बँकांकिे उपलब्ध स्त्रोत वाढतील. 

5. बँक दर 

• बँक दर िा दर आिे जो RBI द्वारे प्रनस्मश्चत केला जातो ज्यामधे्य ते एक्सचेंज आप्रण सरकारी बँकांकिे असलेल्या 

सरकारी प्रसकु्यररट्ीजच्या प्रबलांवर पुन्हा सूट् देते. 

• याला सवलत दर असेिी म्हणतात. 

ट्ीप: 

• प्रबल ऑफ एक्सचेंज- एक आप्रथहक दस्तऐवज आिे जो खरेदीदाराने खरेदी केलेल्या वसंू्तसाठी प्रवके्रत्याला पैसे देण्याचे 

आश्वासन देतो. 

• रेपो दर आप्रण बँक दर यातील फरक: रेपो दर िा अल्पकालीन उपाय आिे तर दुसरीकिे बँक दर िा दीघहकालीन 

उपाय आिे. 

गुणात्मक सािने 

1. के्रडडट रेशननगं 

यामधे्य, आरबीआयने एका प्रवप्रशष्ट् के्षत्राकिे जास्तीत जास्त पतपुरवठा प्रनयंप्रत्रत केला. 

आरबीआय बँकांना त्यांच्या कजाहचे कािी अंश प्रवप्रशष्ट् के्षत्रांना जसे की िािान्य के्षत्रातील कजह इत्यादी िदान करणे अप्रनवायह 

करू शकते. 

2. सिलेक्टटव्ह के्रडडट ननयतं्रि 

प्रसलेस्मिर्व् के्रप्रिट् कंट्र ोल िे ररझर्व्ह बँक ऑफ इंप्रियाच्या िातात एक सािन आिे जे संवेदनशील वसंू्तवरील बँक प्रवत् मयाहप्रदत 

करते. 
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3. माक्जिन आवश्यकता 
आरबीआय संपास्मश्वहक प्रवरूद्ध माप्रजहन प्रलहून देऊ शकते. उदािरणाथह, फक्त 70 रुपये उिार द्या. 100 रुपयांसाठी मूल्य 

मालमत्ा, माप्रजहन आवश्यकता 30%आिे. जर आरबीआयने माप्रजहनची आवश्यकता वाढवली तर ग्रािक कमी कजह घेऊ 

शकतील. 

4. ननैतक खटला 
Moral Suasion म्हणजे प्रवनंतीची पद्धत, RBI ने व्यापारी बँकांना अथहव्यवस्थेच्या िवृत्ीनुसार कािी उपाययोजना करण्यासाठी 

सल्ला देण्याची पद्धत. 

5. थेट कृती 
आरबीआय अथहव्यवस्थेतील सद्य पररस्मस्थतीवर आिाररत वेळोवेळी कािी मार्हदशहक तते्त्व जारी करते. या मार्हदशहक तत्त्वांचे 

बँकांनी पालन केले पाप्रिजे. जर कोणत्यािी बँकेने या मार्हदशहक तत्त्वांचे उल्लंघन केले तर आरबीआय त्यांना दंि आकारेल. 
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