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आर.बी.आय चे िनयं ि त िव ताराचे धोरण, पतधोरण आिण रेपोदर, र हस  रेपोदर- एक अ यास                                

                                                 

  एफ.पी.साहाळा, 

                                                                                             सहा. ा. 
  नेह  महािव ालय, नेर (कला,िव ान,वािण य) 

                                                                                                िज.यवतमाळ 

 

तावना :-  जागितक बँक यवसाया माणेच भारतीय बँिकंग यवसाया या सु वात फार ाचीन काळापासून झा याचे िदसून 

येते. येक देशातील म यवत  बँक िह अ यंत मह वाची अशी बँक असते. चलन यव था व बँक यवसाय यांना यो य िदशा 

दे याचे काय म यवत  बँकेचे असत.े इ.स.१८७३ म ये “ ी.वॉरन हे ट ग ” यांनी िलिहले या भारतात क ीय बँक थापन करणे 

अ यंत आव यक अस याचे सां िगतले आह.े इ.स.१९२० म ये ुसे स येथे आंतररा ीय आिथक व चलन िवषयक प रषदेत 

येक देशांनी वतं  म यवत  बँक थापन करावी असे आ हाहन केलेत. 

             यानुसार इ.स.१९२६ म ये “ रॉयल किमशन ऑन इं िडयन कर सी अँड फायणा स” ी िह टन यंग किमशन यांनीसु ा 

आप या अहवालात भारतात क ीय बँकेची थापना करावी आिण क ीय बँकेचे नाव “ रझ ह बँक ऑफ इं िडया ” असे असावे 

अशी जोरदार िशफारस केली. या िशफारशी या आधारावर जाने.१९२७ रोजी िवधी मंडळात िवधेयक मांड यात आले. परंतु  

काही अडचणीमु ळे ती पा रत झाली नाही. यामु ळे इ.स.१९३१ म ये पु हा “ क ीय बँिकंग पाहणी सिमतीने ” म यवत  बँके या 

थापणेबाबत िशफारस केली. या िशफारस िवचारात घेऊन ८ स टे १९३३ रोजी न याने िवधी मंडळात िवधेयक मांड यात आले 

व पा रतिह झाले. भारतीय रझ ह बँक कायदा १९३४ अन वय आर.बी.आय ची थापना झाली.भारतात या बँकेने १ एि ल 

१९३५ पासून आप या कायास सु रवात केली. क  सरकारचे अथमं ी ी.सी.डी.देशमुख यांनी लोकसभेपु ढे रा ीय करणाचे 

िवधेयक ठेवले १ जाने १९४९ रोजी आर.बी.आय. चे रा ीयकरण होऊन सरकार या मालक ची बँक हणून सावजिनक े ात 

काय क  लागली. आर.बी.आय ची हेड ऑिफस मुंबई येथे आह.े १६ माच १९४९ ला “ बँिकंग कंपनी कायदा १९४९” संपूण 

भारताक रता लागू  कर यात आला यामु ळे आर.बी.आय ला िनयमनाचे व िनयं णाचे यापक अिधकार ा  झाले. आर.बी.आय 

चलन िनिमती करीत असली तरी देखील यापारी बँकां या पतिनिमतीवर िनयं ण ठेवते. आर.बी.आय या मौि क धोरणा या, 

पतधोरणा या, रेपोदर, र हस रेपोदर, बँकदर, खु या बाजारातील यवहार, रोख राखीव िनधी या माणात बदल, वैधािनक 

तरलता, भांडवल पयापता गुणो र, अलाभदायी मालम ा, याचा आिथक िवकास व यापारी बँका या कज यवहारावर प रणाम 

होतो. फ ती व अि फती ज य प रि थती िनमाण होते. मौि क धोरणात व पतधोरणात बदल झा यास याजदरात बदल होऊन 

कज यवहारावर प रणाम होतो. 

 अ यासाचा उ ेश    :-   

१) आर.बी.आय या मौि क धोरणा या स याि थतीची अ यास करण.े 

२) यापारी बँकेचे कज यवहार अ यासण.े 

३) बँकदर, रेपोदर, र हस रेपोदर, एस.एल.आर, सी.आर.आर. या बलामु ळे होणारा प रणाम अ यासण.े 

४) देशांतागातील िवकासदर, आिथक वृ ी, आिथकदर थैय अ यास करण.े 
 

मौि क धोरण ( नीती ) :-  देशा या मह वाचे आिण िव ीय े ातील ( मौि क यव थेतील ) िशखर सं था हणून आर.बी.आय 

कडे पिहले जाते. भारता या मौि क धोरण ठरिवना या व या अमलात आण याचा  अिधकार आर.बी.आय ला आह.े म यवत  

बँक हणून आर.बी.आय ला भावी असे मौि क धोरन ठरवावे लागत.े देशातील खाजगी व सावजिनक े ांना चलन पु रवठा 

कर यासाठी यो य मौि क धोरण आख याची गरज असते. देशा या आिथक िवकासाला चालना दे याचे काय आर.बी.आय चे 
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आह.े मौि क नीती देशा या िव ीय यव थे या आधार असते. देशा या आिथक िवकास देशात राबिव या जाणा या मौि क 

धोरणा या सफलतेवर आधा रत असतो. मौि क धोरणाचे मह वपूण काय मु ेचे िनगमन करण,े यय िनिमतीवर िनयं ण ठेवण,े 

िकमत थैय, िविनमय दर िनयंि त, पत मु ेची िनिमती, सरकारचे कज िवषयक धोरण, याजदर इ यादी िनि त भू िमका ठरिवणे 

आव यक असते. यालाच “ िनयंि त िव ताराच े धोरण ”  हणतात. आिथक उि े सा य कर यासाठी चलन पु रवठ्याचे 

संचालन, िनयमन व िनयं ण कर याबाबतचे धोरण हणजे मौि क धोरण होय. “आिथक वृ ी, मू य थैय, पूणरोजगार,िविनमय 

दर थैय, खु या बाजारातील रो यांचे खरेदी- िव , कोषानुपात दर, रेपो- र हस रेपो, िविवध गुणा मक व सं या मक साधन 

अवलंब क ीय बँक करते यास मौि क धोरण हणतात.” हणूनच क ीय बँके ारा िनि त केले या मौि क िनधीला मह वपूण 

थान ा  होते. 

अथ :-  १) “ चलन िवषयक नीती हणजे पैसा चलनात अस याने िनमाण होणारे दोष कमी कर यासाठी केलेले य न होय.”    

ो. ावूथर 

२)  “ मौि क नीती या आशय एका िनि त असा उ ेशा या ा ीक रता मु ेचा िव तार तथा मु ेचा संकोच या यव थापनाशी 

आह.े”                                                                                                                                         ो.आर.पी.कट 
 

आर.बी.आय चे कजिवषयक धोरण  :-  िदशा या क ीय बँक आिण अं ितम आ य दाता हणून या बँकेकडे पिहले जात.े 

आर.बी.आय पतधोरण जाहीर करते. यो य दराने, पु रे या माणात, यो य वेळेवर पतपु रवठा हो यासाठी आर.बी.आय कडून यो य 

पाऊले उचलली जाते. यासाठी वेळोवेळी नीती व धोरण िनि त क न याची अमलबजावणी करीत असते. तसेच कजपुरवठ्याचे 

िनयोजन व िनयं ण करीत असत.े स याि थतीत देशाची अथ यव था कशी आहे यानुसार रेपोदर, र हस रेपोदर, सी.आर.आर., 

एस.एल.आर., बँक दर, याम ये यो य बदल केला जातो. कारण या दरां या बदलांवर देशा या आिथक िवकास दर, बँकाचे कज 

धोरण अवलंबून असत.े रेपोदरात कपात के यास महागाई वाढते तर वाढ के यास महगाई कमी होते हणून महगाई िनयंि त 

ठेव यासाठी आर.बी.आय. रेपोदरात कोणतीही कपात करीत नाही. आर.बी.आय ने २०१७-१८ या चालू  िव ीय वषातील ४ थे 

पतधोरण ४ ऑ टो २०१७ रोजी जाहीर केले. रेपोरेट, र हस रेपोरेट,सी.आर.आर याम ये कोणताही बदल केला नाही परंतु  काही 

मिह यात महगाई दरात वाढ झा यामुळे याजदर ि थर ठेवले आहे आिण एस.एल.आर ५० अंशाची कपात कर यात आ यामुळे 

यापारी बँका जा त माणात कज देऊ शकणार आह.े डीसे २०१६ म ये रेपोदर ६.२५% तर र हस रेपोदर ५.७५% इतके होते. 

परंतु  स याि थतीत रेपोदर ६% वर तर आर.आर.आर. ५.७५% वर कोणतीही कपात नकरता कायम ठेवलेत िव ीय वषासाठी 

िवकास दर ६.७% पयत राहील सरकारी रो यांम ये ठेव यात येणा या रकमेवर यापारी बँकाणा लागू  होणा या एस.एल.आर. 

मा  अधा ट के कमी क न ते २०.२५% व न १९.५०% वर आणले आहे. यामु ळे बँकाजवळ आता अित र  पैसा उपल ध 

राहतील व जा तीतजा त येय िनिमती क  शकेल.  
 

रेपोदर :-    देशातील यापारी बँकाणा रझव बँक ऑफ इं िडया या दराने कज उपल ध क न िदले जाते या दराला रेपोदर अशे 

हणतात. यापारी बँकांकडे िनधीची कमतरता असते ते हा या आर.बी.आय.कडून कजाऊ रकमा घेतात. बँक दरात बदल 

कर याऐवजी रेपोदरात बदल क न या ारे रोखतेचे िनयं ण कर याचे धोरण अलीकडील काळात रझव बँकेने अवलंिबले आह.े 

रेपोदर हे येय िनयं णासाठी नवीन साधन हणून तसेच रोखते या यव थापनेत आिण िनयं णात रझव बँक वापरात आहे. 

             डीस १९९२ पासून आर.बी.आय अ पकालीन व दीघकालीन रोखतेचे यो य यव थापन कर यासाठी िह एक िवशेष 

उपाय योजना सु  केली आह.े चलनवाढ िनयंि त  कर याचा एक साधन हणून  चलन वाढी या काळात आर.बी.आय रेपोदरात 

वाढ करते. रेपोदरात वाढ झा यास कज महाग होते याप रि थतीत यापारी बॅ ं कां  आर.बी.आय कडून कमी मणात कजाची 

मागणी करतात. अथ यव थेत पैशाचा पु रवठा कमी होतो. भाव वाढ होत नाही रेपोदरात बदल के यास पैशाचा पु रवठा थैय 

िनमाण होतो. रेपोदर कमी के यास बँकांना व त दराने पैसा उपल ध होतो. याउलट रेपोरेट म ये वाढ झा यास बँकांना 
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आर.बी.आय कडून िमळणारा पैसा महाग होतो. आर.बी.आय ला पैसा महाग हावा अशे वाटत अस यास रेपोरेट वाढ करते व 

पैसा व त हावा असे वाटत अस यास रेपोरेट घट करत.े 
 

र हस रेपोरेट  :-  रझव बँकेने नो ह. १९९२ म ये र हस रेपो यवहारास सु वात केली. र हस रेपो यवहार हा रेपो यवहारा या 

एकदम िव  आह.े जे हा रझव बँकेला यापारी बँकांकडील,िव ीय सं थांकडील अित र  राशी काही कालावधी ( अ प ) 

क रता कमी करायचे असते ती ता यात यायची असते. ते हा रझव बँक सरकार या अ प मुदती तीभूत ची िकंवा ह ं ड्यांची 

िव  करते या ितभूती व कोषागार ह ं ड्या यापारी बँक खरेदी करीत अस यामु ळे यां या जवळील अित र  पैसा आर.बी.आय 

कडे जमा होते यामु ळे यापारी बँकांची येय िनिमती मता कमी होत.े यामु ळे व तूंची िकमती कमी होऊन मु ेचे मू य वाढते. 

रझव बँके या पतधोरणात र हस रेपोरेटला मह व आह.े देशा या चलन िवषयक धोरणात रेपोरेट हे मह वाचे साधन हणून 

याचा वापर पैशाचा पु रवठा मयािदत कर यासाठी केला जातो. 

                   र हस रेपोरेट हणजे आर.बी.आय या याजदराने यापारी बँकाकडून कज यवहार पूण करते तो दर होय. या 

यवहारात सु रि तता,रोखता,लाभ दता ा  होते. 
 

िन कष   :-    

१)  आर.बी.आय रेपो यवहार अवलंब के यामु ळे सरकार या गरजा पूण होतात. 

२)  रेपोरेट २०१६ या तुलनेत २०१७ म ये .२५% ने कमी झा यामु ळे यापारी बँकांना आर.बी.आय ला .२५% कमी याजदर 

ावा लागेल. 

३) नोट बंदीमु ळे देशातील अथ यव था ढासळलेली आह.े यात सुधारणा करणे गरजेचे आह.े 

४)  मौि क धोरणात झाले या बदलामुळे आिथक ि थती सुधारेल. 
 

संदभ  :-  

        १) भारतीय बँिकंग णाली – ा.एस.एम.कोलते. 

        २)  पैसा, बँिकंग आिण राज व – गंगाधर कायंदे पाटील. 

        ३) भारतीय बँिकंग णाली – ा.मेघा कानेटकर, ा.सुधीर बोधनकर 

        ४) िविवध सहकारी महारा  – महारा  रा य सहकारी संघ मया. पुणे १ 

        ५) www.wekipidiya.in 

        ६) www.rrb.gov.in 

 


