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നിലവിലുള്ളതുും വികസിച്ചുകകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമൊയ മൊക്കൊ ഇക്കക ൊമിക് 

സൊഹചരയകെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിലയിരുെലിനക്റ അടിസ്ഥൊനെിൽ, കമൊ ിറ്ററി 

ക ൊളിസി കമ്മിറ്റി (എും ിസി) അതിനക്റ കയൊഗെിൽ തീരുമൊനിച്ചു: 

 ലികവിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്്്കമന്റ ്സൗകരയെിന ്(LAF) കീഴിലുള്ള ക ൊളിസി റികപൊ 

നിരക്ക ്മൊറ്റമില്ലൊകത 4.0 ശതമൊനെിൽ നിലനിർെുക. 

 മൊർജിനൽ സ്റ്ൊൻഡിുംഗ ്കെസിലിറ്റി (എുംഎസ്എെ)് നിരക്കുും ബൊങ്ക ്നിരക്കുും 

മൊറ്റമില്ലൊകത 4.25 ശതമൊനമൊയി തുടരുന്നു. 

 റികവഴ്സ ്റികപൊ നിരക്കുും മൊറ്റമില്ലൊകത 3.35 ശതമൊനമൊയി തുടരുും. 

  കർച്ചവയൊധിയൊയ Omicron കവരിയനറ്ിൽ നിന്ന ്സൊമ്പെിക ് വർെനെിന ്

വരൊൻ സൊധയതയുള്ള ക ൊഷെലങ്ങകള MPC സൂചിപിച്ചു . 

 വളർച്ചകയ  ിന്തു യ്്ക്കുകമ്പൊൾ ഉപഭ ോക്തൃ വില സൂചിക (സിപിഐ) 

നൊ യകപരുപും +/- 2 ശതമൊനെിനുള്ളിൽ 4 ശതമൊനും എന്ന ഇടെരും ലക്ഷ്യും 

കകവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമൊയി ക ൊരുെകപടുന്നതൊ ് ഈ തീരുമൊനങ്ങൾ. 

ഭ ോണിറ്ററി ഭപോളിസി കമ്മിറ്റിയുകട (എും ിസി) കയൊഗും 2022 ഫെബ്രുവരി 8,9, 10 

തീയതികളിൽ നടന്നു. 

                      എന്തോണ് ഭ ോണിറ്ററി ഭപോളിസി കമ്മിറ്റി? 

 റികപൊ നിരക്ക,് റികവഴ്്സ ്റികപൊ നിരക്ക,് ബൊങ്ക ്നിരക്കുകൾ മുതലൊയ 

ഉ കര ങ്ങൾ ഉ കയൊഗിച്ച ്രൊജയെിനക്റ ധനനയും രൂ കപടുെുന്നതിന ്

ഉെരവൊ ിയൊയ ആർബിഐയുകട സർക്കൊർ രൂ ീകരിച്ച കബൊഡിയൊ  ്

എും ിസി. 

 എും ിസിയിൽ ആറ ്അുംഗങ്ങളുണ്്ട, മൂന്ന ്സർക്കൊർ നൊമനിർകേശും കചയ്തവരുും 

മൂന്ന ്ആർബിഐ അുംഗങ്ങളുമൊ .് 

 ആർബിഐ ഗവർ റൊ  ്കമ്മിറ്റിയുകട എക്്സ ്ഒെീകഷയൊ കചയർക ഴസ്ൺ. 

 MPC സൊധൊര യൊയി വർഷെിൽ ആറ ്തവ  കയൊഗും കചരുന്നു, ഓകരൊ 

അുംഗെിനുും നൊല ്വർഷകെ കൊലൊവധിയുണ്്ട. 

 MPC തീരുമൊനങ്ങൾ കവൊകെടുപിലൂകടയൊ ് എടുക്കുന്നത,് ഒരു തീരുമൊനും 

 ൊസൊക്കുന്നതിന ്കകവല ഭൂരി ക്ഷ്ും (6-ൽ 4) ആവശയമൊ .് 

 RBI നിയ ം 1934, RBI-ക്ക ്   നയ തീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്കൊൻ അധികൊരും 

നൽകുന്നു 

ഭ ോണിറ്ററി ഭപോളിസി കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ 

1. ്ശീ ശക്തികൊന്ത  ൊസ,് 

2. കഡൊ ശശൊങ്ക ഭികഡ, 

3. കഡൊ ആഷിമ കഗൊയൽ 

4. കഡൊ മൃ ുൽ കക. സൊഗർ, 

5. കഡൊ. കമക്കൽ ക ബ്ബത  തര് 

6. ജയന്ത ്ആർ വർമ്മ ക് ൊെ 

Note: വളർച്ചകയ  ുനരുജ്ജീവിപിക്കൊനുും സുസ്ഥിരമൊക്കൊനുും, സമ്പ ്്വയവസ്ഥയിൽ 

COVID-19 ന്കറ ആഘൊതും ലഘൂകരിക്കുന്നത ്തുടരൊനുും,   കപരുപും ഉള്ളിൽ തകന്ന 

നിലനിൽക്കുന്നുകവന്ന ്ഉറപൊക്കുവൊനുും 5 മുതൽ 1 വകരയുള്ള ഭൂരി ക്ഷ്െിൽ MPC 

തീരുമൊനിച്ചു.  
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RBI ഭ ോണിറ്ററി ഭപോളിസി ബ്പധോന തീരു ോനങ്ങൾ 

 RBI അതിനക്റ വളർച്ചൊ ് വചനും ഈ സൊമ്പെിക വർഷെിൽ 9.2 

ശതമൊനമൊയുും   കപരുപും 5.3 ശതമൊനമൊയുും നിലനിർെിയിെുണ്്ട  2022-23 

സൊമ്പെിക വർഷെിൽ 4.5% ശതമൊനമൊയുും ക ക്കൊക്കുന്നു. 

 2022-23ൽ 7.8% ജിഡി ി വളർച്ചയൊ  ്ആർബിഐ കൊ ുന്നത.് 

 E RUPI ഡിജിറ്റൽ വൗച്ചർ കയൊ  ്10,000 രൂ യിൽ നിന്ന ്ഒരു ലക്ഷ്ും രൂ യൊയി 

ഉയർെി, ഒന്നിലധികും ഉ കയൊഗെിന ്അനുമതിയുണ്്ട 

 14  ിവസകെ കടനറിന്കറ VRR, VRRR - ് ധൊന ലികവിഡിറ്റി മൊകനജക്മനറ് ്ടൂളൊയി 

് വർെിക്കുും 

 വയതയസത് കൊലയളവുകളുകട കവരിയബിൾ-കററ്റ ്റികപൊ ഓപകറഷനുകൾ ഇനി 

മുതൽ വൊറനറ്ിയനുസരിച്ച ്നടെകപടുും. 

 വയൊ ൊരവുമൊയി ബന്ധകപെ കസറ്റിൽകമന്റുകൾക്കൊയി NACH മൊൻകഡറ്റ്  രിധി 3 

കകൊടി രൂ യൊയി ഉയർെുും, PSU ബൊങ്ക ്ബൊലൻസ ്ഷീറ്റുകൾ മുൻ 

വർഷകെക്കൊൾ ശക്തമൊ  ്

 അടിയന്തര ആകരൊഗയ കസവനങ്ങൾക്കുും തീ്വ കമഖലകളുമൊയി 

ബന്ധകപടുന്നതിനുമുള്ള ഓൺ ടൊപ ്ലികവിഡിറ്റി 2022 ജൂൺ 30 വകര നീെി. 

 എംഎസഎ്ംഇകൾക്കുള്ള ക്ടഡ് ക്കഡിറ്റ് ആർബിഐ ഒരു കകൊടി രൂ യിൽ 

നിന്ന ്3 കകൊടി രൂ യൊയി ഉയർെുും 

 2022-23 കല റീകെയിൽ   കപരുപും 4.5 ശതമൊനമൊയുും 2022-23 കല ഒന്നൊും 

 ൊ െിൽ 4.9 ശതമൊനമൊയുും രണ്ടൊും  ൊ െിൽ 5 ശതമൊനമൊയുും ആർബിഐ 

് വചിക്കുന്നു. 

 എമർജൻസി കഹൽെ ്സർവീസുകൾക്കുും കകൊൺടൊക്റ്റ-്ഇന്റൻസീവ ്

കമഖലകൾക്കുമൊയി യഥൊ്കമും 50,000 കകൊടി രൂ യുകടയുും 15,000 കകൊടി 

രൂ യുകടയുും ഓൺ-ടൊപ ്ലികവിഡിറ്റി സൗകരയങ്ങൾ 2021 കമയ്, ജൂൺ 

മൊസങ്ങളിൽ ് ഖയൊ ിച്ചു. 

                      RBI ഭ ോണിറ്ററി ഭപോളിസി നിരക്കുകൾ  

ഭപോളിസി റിഭപോ നിരക്ക ് 4.0% 

റിഭവഴ്സ് റിഭപോ നിരക്ക ് 3.35% 

 ോർജിനൽ സ്റ്റോൻഡിംഗ ്ഫെസിലിറ്റി നിരക്ക ് 4.25% 

രോങ്ക ്നിരക്ക ് 4.25% 
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RBI ഭ ോണിറ്ററി റിസർവ് അനുപോതങ്ങൾ 

CRR 3% 

SLR 18.00% 

 

ഭപോളിസി നിരക്കുകളു ോയി രന്ധഫപട്ട ചില പദങ്ങൾ പരിചയഫപടോം: 

1. റിഭപോ നിരക്ക് 

വൊ ിജയ ബൊങ്കുകൾക്ക ്ആർബിഐ വൊയ്പ നൽകുന്ന നിരക്കൊ ിത.് 

2. റിഭവഴ്സ് റിഭപോ നിരക്ക് 

വൊ ിജയ ബൊങ്കുകളിൽ നിന്ന ്ആർബിഐ   ും കടകമടുക്കുന്നതിന്കറ നിരക്കൊ ിത.് 

3. കയോഷ് റിസർവ് ഭറഭഷയോ (CRR) 

ബൊങ്കുകൾ റിസർവ ്ബൊങ്കുമൊയി ഒരു കയൊഷ ്ബൊലൻസ ്നിലനിർകെണ്ട കനറ്റ ്

ഡിമൊൻഡിനക്റയുും സമയ ബൊധയതകളുകടയുും വിഹിതും. 

4. നിയ ോനുസൃത ലികവിഡിറ്റി ഭറഭഷയോ (SLR) 

സർക്കൊർ കസകയൂരിറ്റികൾ,   ും, സവർ ും തുടങ്ങിയ സുരക്ഷ്ിതമൊയ 

നികക്ഷ് ങ്ങളിൽ ബൊങ്കുകൾ നിലനിർകെണ്ട കനറ്റ ്ഡിമൊൻഡിനക്റയുും സമയ 

ബൊധയതകളുകടയുും വിഹിതും. 

5. രോങ്്ക നിരക്ക് 

 ീർഘകൊലകെക്ക ്എക്സ്കചഞ്ച ്ബില്ലുകൾ അകല്ലങ്കിൽ മറ്റ ്വൊ ിജയ ക പറുകൾ 

വൊങ്ങൊകനൊ റീഡിസ്കൗണ്്ട കചയ്യൊകനൊ റിസർവ ്ബൊങ്ക ്തയ്യൊറൊയ നിരക്കൊ ിത.് 

6.  ോർജിനൽ സ്റ്റോൻഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റി നിരക്ക് (MSF) 

അുംഗീകൃത സർക്കൊർ കസകയൂരിറ്റികളിൽ നിന്ന ്കഷഡയൂൾഡ് ബൊങ്കുകൾക്ക ്

ആർബിഐയിൽ നിന്ന ്ഒറ്റരൊ്തികകൊണ്്ട   ും കടകമടുക്കൊൻ കഴിയുന്ന നിരക്കികന 

എുംഎസഎ്െ ്എന്ന ്വിളിക്കുന്നു. 
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