
www.byjusexamprep.com 
 
 

 

RBI चे चलनविषयक धोरण फेब्रुिारी 2022 

सध्याच्या आणि णिकणसत होत चाललेल्या स्थूल आणथिक परिस्स्थतीच्या मूल्यमापनाच्या आधािे, चलनणिषयक धोिि सणमतीने 

(एमपीसी) आपल्या बैठकीत असा णनििय घेतला: 

• तिलता समायोजन सुणिधेअंतर्ित (liquidity adjustment facility-LAF)) पॉणलसी िेपो दि 4.0 टक्क्ांपयंत 

कायम ठेिले.  

• माणजिनल सँ्टण ंर् फॅणसणलटी (एमएसएफ) दि आणि बँकेचा दि ४.२५ टक्क्ांिि कायम असेल.  

• रिव्हसि िेपो िेटही ३.३५ टक्क्ांिि कायम असेल.  

• एमपीसीने अतं्यत संक्रामक ओणमकॉन वे्हरिएंटमधून आणथिक णक्रयाकलापांच्या संभाव्य नकािात्मक जोखमीनंा णहििा 

झें ा दाखणिला. 

• हे णनििय ग्राहक णकंमत णनदेशांक (सीपीआय) चलनिाढीचे मध्यम मुदतीचे लक्ष्य (४ टके्क) िाढीला पाणठंबा देताना 

+/- २ टक्क्ांच्या पट्ट्यात साध्य किण्याच्या उदे्दशाने आहेत. 

• चलनणिषयक धोिि सणमतीची (एमपीसी) बैठक ८,९ ि १० फेबु्रिािी २०२२ पासून घेण्यात आली. 

Monetary Policy Committee म्हणजे काय? 

• एमपीसी ही आिबीआयची सिकाि र्ठीत संस्था आहे, जी िेपो िेट, रिव्हसि िेपो िेट, बँक दि इत्यादी साधनांचा िापि 

करून देशाचे आणथिक धोिि तयाि किण्यासाठी जबाबदाि आहे. 

• एमपीसीमधे्य सहा सदस्य आहेत, तीन सिकािने नामणनदेणशत केले आहेत आणि आिबीआयचे तीन सदस्य आहेत. 

• आिबीआय र्व्हनिि हे या सणमतीचे पदणसद्ध अध्यक्ष असतात. 

• एमपीसी सहसा िषाितून सहा िेळा भेटते आणि असते आणि प्रते्यक सदस्याचा कायिकाळ चाि िषांचा असतो. 

• एमपीसीचे णनििय मतदानाने घेतले जातात, जेथे एखादा णनििय संमत होण्यासाठी साधे बहुमत (6 पैकी 4) आिश्यक 

असते. 

• आिबीआय कायदा, 1934 आिबीआयला चलनणिषयक धोििात्मक णनििय घेण्याचा अणधकाि देतो.  

RBI यांचे चलन णिषयक धोिि काय असते? त्याच्या संबंणधत जािून घेण्यासाठी खाली णदलेल्या णलंक िि स्िक किािी: 

आरबीआय आवण मौविक धोरण  

मौविक धोरण सवमती सदस्य 

1. श्री शस्िकांत दास, 

2.  ॉ. शशांक णभ े, 

3.  ॉ. आणशमा र्ोयल 

4.  ॉ. मृदुल के. सग्गि, 

5.  ॉ. माइकल देबब्रत पात्रा 

6. प्रा.जयंत आि. िमाि 
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टीप: एमपीसीने 5 ते 1 च्या बहुमताने णनििय घेतला की जोपयंत णटकाऊ आधािािि णिकासाचे पुनरुज्जीिन आणि णटकिून 

ठेिण्यासाठी आिश्यक आहे आणि अथिव्यिस्थेििील कोस्व्ह  -19 चा प्रभाि कमी कििे सुरू ठेिेल, तसेच महार्ाई पुढे 

जात असलेल्या लक्ष्याच्या आत िाहील याची खात्री करुन घेिे आिश्यक आहे. 

आरबीआयच्या पतधोरणातील महत्त्वाचे वनणणय 

• आिबीआयने चालू आणथिक िषािसाठी आपला णिकासदि 9.2 टके्क आणि चलनिाढीचा दि 5.3 टके्क आणि आणथिक 

िषि 2022-23 साठी 4.5 टके्क कायम ठेिला आहे. 

• 2022-23 मधे्य आिबीआयचा जी ीपी णिकास दि 7.8% आहे. 

• ई रुपी ण णजटल व्हाउचि (E RUPI digital voucher) मयािदा 10,000 रुपयांिरून 1 लाख रुपये आणि बहुणिध 

िापिास पििानर्ी (multiple-use permitted) 

• व्हीआिआि आणि व्हीआिआि (VRR and VRRR) 14-णदिसांच्या मुदतीचे - मुख्य तिलता व्यिस्थापन साधन म्हिून 

कायि कितील 

• यापुढे आिश्यकतेनुसाि िेर्िेर्ळ्या कालािधीचे वे्हरिएबल-िेट िेपो ऑपिेशन्स (Variable-rate repo operation) 

आयोणजत केले जातील. 

• व्यापाि-संबंणधत िसाहतीसंाठी (trade-related settlements) एनएसीएच आदेशाची मयािदा 3 कोटीपंयंत 

िाढणिण्यात येिाि आहे. पी.एस.यू. बँकेचे ताळेबंद मार्ील िषािच्या तुलनेत अणधक मजबूत आहेत 

• आपत्कालीन आिोग्य सेिा आणि संपकि  र्हन के्षत्रांसाठी टॅप तिलता 30 जून 2022 पयंत मुदतिाढ 

• आिबीआय एमएसएमईंना व्यापाि पतपुििठ्यासाठी आदेश मयािदा १ कोटी रुपयांिरून ३ कोटी रुपयांपयंत 

िाढििाि 

• आिबीआयने 2022-23 साठी णकिकोळ चलनिाढीचा (retail inflation) दि 4.5% िाहण्याचा अंदाज व्यि केला 

आहे, ज्यात Q1 2022-23 मधे्य 4.9%, Q2 5% िि आहे. 

• आपत्कालीन आिोग्य सेिा आणि संपकि -र्हन के्षत्रांसाठी अनुक्रमे 50,000 कोटी रुपये आणि 15,000 कोटी रुपयांच्या 

ऑन-टॅप तिलता (On-tap liquidity facilities ) सुणिधांची घोषिा मे आणि जून 2021 मधे्य किण्यात आली 

होती.  

RBI मौविक धोरण दर (RBI Monetary Policy Rates) 

पॉवलसी रेपो रेट (Policy Repo Rate) 4.0% 

ररव्हसण रेपो रेट (Reverse Repo Rate) 3.35% 

सीमाांत स्थायी सुविधा दर (Marginal Standing Facility Rate) 4.25% 

बँक दर (Bank Rate) 4.25% 

RBI मौविक राखीि प्रमाण (RBI Monetary Reserve Ratios) 

CRR 3% 

SLR 18.00% 
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