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ద్ర వ్యం - బ్యంకంగ్ 

ద్ర వ్యం, బ్యంకంగ్ విషయాన్ని నాలుగు అంచెలుగా చర్చంచాల్సిన అవ్సరం ఉంది. మొద్టి 

ద్శలో ద్ర వ్యం, చలామణీ, ద్ర వ్య సరఫరా మొద్లైన విషయాలు; రండో ద్శలో భారీయ 

బ్యంకుల వ్యవ్సథ , న్నరాాణం, బ్యంకంగేతర వితత  సంసథ ల స్థథ తిగతులు, పన్నీరు; మూడో 

అంచెలో బ్యంకంగ్ రంగంలో సంసకరణలు, వ్చ్చచన మారుులు; నాలుగో అంచెలో భారీయ 

ర్జరవ్ బ్యంక్ పరపతి విధానం, క్ర మబదీ్ధక్రణలను పర్శీల్సద్ద ం.. 

మానవ్ కారయక్లాపాలన్నింటికీ కంద్ర  బందువు ద్ర వ్యం. పర స్తత తం ద్ర వ్యం పాతర లేన్న సమాజాన్ని 

ఊహంచలేం. సమాజంలోన్న పర జలు తమ దైనందిన లావాదేవీల కోసం ద్ర వాయన్ని 

ఉపయోగిస్తత రు. మొతత ం మీద్ మానవుడి ఆవిషకరణలన్నింటిలో ద్ర వ్యం అతయదుతతైైంంద్న్న 

చెప్పుచ్చచ.  

కంత మంది ఆర్థ క్ శాసత రవేతత లు ద్ర వాయన్ని క్నుకోకవ్డం మానవ్ సమాజ నాగర్క్తా పర్ణతిలో 

ఒక్ అదుతతైైంన ఆవిషకరణగా పర్గణిస్తత రు. మానవ్ జీవ్న గమనాన్ని మార్చచస్థన ‘చక్ర ం’ 

ఆవిషకరణ ఎంత శకిమంతైైంందో.. ద్ర వ్యం ఆవిషకరణ కూడా అంతే బలీయైైంందిగా 

భావిస్తత రు. ఆధున్నక్ పర పంచంలో ద్ర వ్యం చేతిలో లేకుంటే మానవుడి జీవితం ఒక్క క్షణం కూడా 

గడవ్దు. అందుక ‘ధనం మూలం ఇద్మ్ జగత్’ అనాిరు. 

 

ఉనికిలోకి వచ్చిన తీరు.. 

ఆదిమ సమాజాలోో మానవుల మధయ దైనందిన కారయక్లాపాలోో తమ తక్షణ అవ్సరాల కోసం 

ఆద్న పర ద్నాలు, విన్నమయ వ్యవ్హారాలు ‘వ్స్తత  మార్ుడి’ పదీ్తి ద్వరా జరుగుతుండేవి. 

ఆ తరావత ద్ద్పు అయిదు వేల ఏళో్ కంద్ట ధానాయలు, దినుస్తలు, పశువులు, గవ్వలు, 

ఆల్సచపులు, పూసలు, తోలు, బళో్ల పరసుర మార్ుడి ద్ర వ్య రూపాన్ని సంతర్ంచ్చకునిటో్ల 

ఒక్ వాద్ం విన్నపిస్త ంది. అంటే.. వీటన్నింటినీ ద్ర వ్యంగా పర్గణించడం మానవ్ జీవ్న గమనంలో 
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‘వ్స్తత  మార్ుడి’ ద్శ నుంచ్చ ఒక్ ైంట్లు  పైక వ్చ్చచనటోేనన్న గమన్నంచవ్చ్చచ. మానవ్ నాగర్క్తా 

పురోగమనంలో అయిదు వేల ఏళో్ కర తమే ‘ద్ర వ్యం’ అన్న మాధయమాన్ని వ్స్తత  మార్ుడి వ్యవ్సథ కు 

పర తాయమాియంగా పర వేశపట్టు రన్న చర్తర కారులు చెబుతారు. స్తమాజిక్ శాసత రవేతత  గ్రర బర్ 

‘ద్ర వ్యం’ వ్స్తత  మార్ుడిక పర తాయమాియంగా వ్చ్చచంద్నడంలో బలైైంన ఆధారాలు క్న్నపించడం 

లేద్న్న వాదించాడు.  

ఏదేైైంనా ద్ర వ్యం చాలా శకిమంతైైంన మాధయమంగా పర పంచ గమనాన్ని న్నర్చద శిస్తత ంద్నడంలో 

ఎలాంటి సందేహం లేదు. అసలు ‘ద్ర వ్యం’ అంటే ఏమిటి? ఎలా న్నరవచ్చంచాల్స?! ఆర్థ క్వేతత  

క్రర థర్ పర కారం.. ఏదైనా స్తధనం మార్ుడిక మాధయమంగా ఉండి, వ్స్తత వులు, వ్యవ్సథ ల సేవ్లు 

లేద్ చెలో్సంపులకు ఉపయోగపడుతూ, ‘విలువ్’ను కల్సచే కలబదీ్గా కానీ, విలువ్ను న్నకిపత ం 

చేస్తకోగల్సగి భవిషయతుత  అవ్సరాలకు ఉపయోగపడేవిధంగా కానీ ఉంటే ద్న్ని ‘ద్ర వ్యం’గా 

న్నరవచ్చంచవ్చ్చచ.  

 

ద్ర వయం విధులు 

‘ద్ర వ్యం’ నాలుగు సుషు ైైంన విధులను న్నరవరి్ంచగల్సగే లక్షణాలు, స్తమరాథ యలను క్ల్సగి 

ఉంట్లంది. ఆ నాలుగు ముఖ్యైైంన విధులను కందివిధంగా పేర్కకనవ్చ్చచ.. 

1. మార్ుడి మాధయమం: వ్స్తత వులు, సేవ్లు, కనుగోలు, అమాక్ం.. ఎలాంటి మార్ుడిైైనా 

తక్షణ ఆమోద్ం ప్పంద్గల్సగిన స్తమరథ యం ద్ర వాయన్నక ఉంది. వ్యకిులు, వ్యవ్సథ లు, ఎలోలు 

అడడ ం లేకుండా సేవచఛగా విశవవాయపత  ఆమోద్ం ప్పంద్గల్సగిన స్తమరథ యం ద్ధన్నక ఉంది. 

2. విలువ్ కలమానం: ఒక్ స్తమానయ కలమాన విలువ్గా ద్ర వ్యం ఉపయోగపడుతుంది. మనం 

మారకట్లో ఏదైనా వ్స్తత వు కనిపుుడు ద్న్న ధరను ద్ర వ్య రూపంలో చెలో్సస్తత ం. అంటే ఆ 

వ్స్తత వు విలువ్ ద్ర వ్యంగా చెలో్సంచే ధర అనిమాట. ఆ వ్స్తత వు విలువ్ను ద్ర వ్య రూపంలో 

లకకస్తత నాిం. ఆర్థ క్వేతత లు శాసత రబదీ్ంగా ద్ర వాయన్ని ‘పదుద ల కలమాన మాతిర క్’గా 

న్నరవచ్చస్తత రు. దూరాన్ని కలోమీటరోలో; సమయాన్ని సెక్నోు, న్నమిషాలు, గంటలు; 
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బరువును కలోలలో కల్సచ్చనటో్లగాన్న.. విలువ్ మార్ుడిక ‘తులనామాతిర క్’గా పదుద లు 

న్నరవహంచడంలో ద్ర వ్యం ఉపయోగపడుతుంది. 

3. విలువ్ న్నకిపిత క్: మానవుడు తన డబుు, సంపద్ను పర స్తత త అవ్సరాలక కాకుండా.. 

భవిషయతుత  అవ్సరాలకు ఉపయోగపడే విధంగా ద్చ్చకోవ్డాన్నక ఇషు పడతాడు. ద్ధన్ని 

భూమి, ఇళో్ల, బంగారం.. ఇలా వివిధ ఆస్థత  రూపాలోో భద్ర పరచ్చకుంట్టడు. అయితే 

వీటన్నింటినీ ద్ర వ్య రూపంలోక మారుచకుంటేన్న మారకట్లో వివిధ వ్స్తత వులను, 

వాహనాలను, టీవీలను లేద్ స్తారు ్ ఫోనోను కనుకోకవ్డాన్నక వీలవుతుంది. అంటే 

ద్ర వాయన్నక ఒక్ అదుతతైైంన ద్వంద్వ లక్షణ సహజతవం ఏక్ కాలంలో ఉంట్లంద్న్న 

గమన్నంచాల్స. అవి.. 1) తక్షణ చెలో్సంపులు చేపటు గల్సగే స్తమరథ యం, 2) భవిషయతుత  

అవ్సరాల కోసం విలువ్ను న్నబడీక్ృతం చేస్తకుని ‘విలువ్ న్నకిపిత క్’గా వ్యవ్హర్ంచగల 

స్తమరాథ యన్ని సంతర్ంచ్చకోవ్డం. ఈ విలువ్ను ఎన్ని రకాలుగానైనా రూపాంతర్ంచ్చకన్న, 

ఆక్ల్స ద్పుులను ీరుచకోవ్డమే కాకుండా.. మానవ్ అవ్సరాలను ీర్చచ శకి ఉండటం 

వ్లోే సమాజంలో ద్ర వాయన్నక అపారైైంన విలువ్ను ఆపాదించారు. అందుక ద్ర వ్యం విలువ్ 

న్నకిపిత క్గా సరవకాలీన, సరవ శకి సంపనిైైంన అజేయశకి రూపంగా, పట్లు బడిద్ీ 

సమాజాన్నక మూలసత ంభంగా న్నలుస్త ంది. 

4. చెలో్సంపుల పర మాణం: ద్ర వ్యం తక్షణ లావాదేవీలోోన్న కాకుండా వాయిద్లతో కంతకాలం 

తరావత చెలో్సంచే లేద్ ఒక్ గడువు తరావత చెలో్సంచ్చకున్న సౌలభాయన్ని క్లుగజేస్తత ంది. 

అంటే.. అంద్ర్కీ ఆమోద్యోగయైైంన ఒక్ పర మాణంగా అంగ్రక్ర్ంచ్చనందువ్లో ద్ర వాయన్ని 

విలంబనా చెలో్సంపుల పర మాణంగా న్నరవచ్చంచారు. ఈవిధంగా ఇది నాలుగో విధినన్న 

న్నరవరి్స్తత ంది. 

ద్ర వయ చలామణి, సరఫరా 

ద్ర వ్య సరఫరాకు సంబంధినంచ్చ పర తి దేశం తనక్ంటూ ఓ పర తేయక్ పదీ్తిన్న రూప్పందించ్చకుంట్లంది. 

పర స్తత త ఆధున్నక్ సమాజ అనుక్ర మంలో పర పంచంలోన్న పర తి దేశం తమ పర జల ద్ర వ్య అవ్సరాల 

కోసం ఒక్ కంద్ర  బ్యంకును ఏరాుట్ల చేస్తకుంది. ఈ బ్యంకు ఆ దేశ రాజాయంగ పర్ధినలో పన్న 
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చేయాల్సి ఉంట్లంది. మన దేశంలో ‘భారీయ ర్జరవ్ బ్యంకు’ కంద్ర  బ్యంకుగా 

వ్యవ్హర్స్త ంది. దేశ అవ్సరాలకు అనుగుణంగా, ద్ర వ్య వ్యవ్సథ ను, ద్ర వ్య విధాన నీతిన్న ఇది 

పరయవేకిస్త ంది. భారతదేశంలో ర్జరవ్బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా నాలుగు ద్ర వ్య సరఫరా 

కలమానాలను న్నరవచ్చంచ్చంది. అవి..  

M1 = క్రనీి + డిమాండ్ డిపాజిటో్ల + ఇతర డిపాజిటో్ల. ఆర్థ క్ వ్యవ్సథ లో చలామణిలో ఉని 

ద్ర వ్య రూపాన్ని క్రనీి అంట్టరు. పర జల ద్గగ ర ఉని నాణేలు, కాగితపు నోటో్ల మొద్లైనవి 

క్రనీి. డిమాండ్ డిపాజిటో్ల అంటే పర జలు తమ సవలుకాల్సక్ అవ్సరాల కోసం బ్యంకులోో జమ 

చేస్తకుని డిపాజిట్ల సొముా. M1ను ‘నాయరో మనీ’ అంట్టరు. 

M2 = M1+ పోస్తు ఫీస్తలోో పర జలు జమ చేస్తకుని ప్పదుపు ఖాతాలు.  

M3 = M1 + పర జలు బ్యంకులోో జమ చేస్తకుని కాల వ్యవ్ధిన డిపాజిటో్ల (ఫిక్ి్డ్ లేద్ స్థథ ర 

డిపాజిటో్ల). M3న్న విసత ృత లేద్ విశాల ద్ర వ్యంగా పర్గణిస్తత రు. ద్ధన్ని బ్ర డ్ మనీ అంట్టం. 

ఇటీవ్ల కాలంలో M4ను పర వేశపట్టు రు. M4 = M3 + పోస్తు ఫీస్తలోో జమ అయిన మొతత ం 

పర జాధనం. 

ఈ ద్ర వాయంశిక్లను ద్ర వ్యంలోన్న ముఖ్యైైంన అంగాలుగా పర్గణించవ్చ్చచ. ఇవి కాకుండా 

పర భుతవ న్నయంతర ణలో తక్షణ అవ్సరాల కోసం కవ్లం పర భుతావధినపతయంలో మాతర మే ఉండే 

ద్ర వాయన్ని ర్జరువ ద్ర వ్యం లేద్ పర భుతవ ద్ర వ్యంగా న్నరవచ్చంచవ్చ్చచ. 

ర్జరువ మనీ (RM) = క్రనీి (C) + ఇతర డిపాజిటో్ల (OD) + కాయష్ ర్జరువలు (CR) 

లేద్ నగదు న్నలవలు.  

అంటే.. RM = C + OD + CR. 

స్తమానయ ద్ర వ్య స్థదీ్ంతం పర కారం - ద్ర వ్య సరఫరాను.. ‘ద్ర వ్య సరఫరా (M) నగదు న్నలవల 

(RM) పురోగమన పర మేయం’గా న్నరవచ్చంచవ్చ్చచ. అంటే.. M అన్నది RMకు ఇంకీర జింగ్ ఫంక్షన్ 

అంటే M ↑ = f(RM) ↑. నగదు న్నలవల పర్మాణం పర్గితే ద్ర వ్య సరఫరా పరుగుతుంద్న్న 

గమన్నంచాల్స. మన పర భుతవం.. కోశాగారంలో లేద్ టంక్శాలలో స్తధినకారంగా ముదిర ంచే క్రనీిన్న 

'చటు పర చెలో్సంపు ద్ర వ్యం', 'ఫియట్ మనీ' లేద్ 'లీగల్ టండర్'గా పర్గణిస్తత ం. రూ. 2, 5, 10, 
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20, 50, 100, 500, 1000 ఏ నోటైనా ద్న్నపై "I promise to pay the bearer the 

sum of ........ rupees' అన్న ఉంట్లంది. ద్ధన్ని ఫియట్ మనీ, లీగల్ టండర్ లేద్ చటు పర 

చెలో్సంపు ద్ర వ్యంగా అరథ శాసత రంలో న్నరవచ్చస్తత రు. 

 

ద్ర వయ విధానం 

చార్తర క్ంగా చూసేత .. 1930లో పర పంచ వాయపత ంగా ఆర్థ క్ సంకిోభం ఏరుడింది. ఆర్థ క్ వేతత లు 

ద్ధన్ని ‘మహా మాంద్యం’ (గేర ట్ డిపర షన్)గా అభివ్ర్ణ ంచారు. ఈ మాంద్యం పర పంచ పట్లు బడిద్ీ 

వ్యవ్సథ  మూలాలను నుంచ్చ కుదిపేస్థన తరుణంలో రండు ఆర్థ క్ విధానాలు ఆవిరతవించాయి. 

అవే ద్ర వ్య విధానం(మాన్నటీ పాలసీ), కోశ విధానం (ఫిసకల్ పాలసీ). వీటిక ఆదుయడు బర టిష్ 

ఆర్థ క్వేతత  జాన్ మేనారడ ్ కీని్. ఈ రండు విధానాలు ఒక్ద్న్నకక్టి పరస్పర సంబంధం క్ల్సగి 

ఉంట్టయి. ధరల పరుగుద్ల, డిమాండ్ తరుగుద్ల, ద్ర వ్యయలుణం, పట్లు బడి పోర తాిహకాలు, 

వివిధ రకాల పనుిల పంపు లేద్ తగిగ ంపు లాంటివ్నీి ఈ రండు విధానాల పర్ధినలోక 

వ్స్తత యి.  

ద్ర వ్య విధానంలో రండు అతయంత ముఖ్యైైంన స్తధనాలు ఉంట్టయి. అవి: 

1. పర్మాణాతాక్ పరపతి న్నయంతర ణ చరయలు. 

2. ఎంపిక్ చేస్థన పరపతి న్నయంతర ణ చరయలు.  

ఈ రండు పదీ్తులు కూడా బ్యంకంగ్ పర కరయలో అవినాభావ్ సంబంధాన్ని క్ల్సగి ఉనాియి.  

ద్ర వ్య స్థదీ్ంతంలో.. ‘ద్ర వ్య భాండారం’, ‘ద్ర వ్య చలామణి’ అన్న రండు సూతార ంశాలను 

పర్గణిస్తత రు. ద్ర వ్య భాండారం లేద్ మనీస్తు క్ అన్నది మారకట్లో ఒక్ సమతౌలయ ద్ర వ్యరాశిన్న 

సూచ్చస్తత ంది. ఇది ఒక్ న్నశచల (స్తు టిక్) మాతిర క్. అంటే స్తు క్. కానీ ద్ర వ్య చలామణి లేద్ 

సరఫరా అన్నది ఒక్ న్నర్ు షు ైైంన ద్ర వ్యరాశిన్న సూచ్చంచే పర వ్రినా పర మేయం. వివిధ ఆద్య, వ్డీడ  

స్తథ యిలకు అనుగుణంగా కాల పర్మితిక లోబడి న్నరాణ యక్ంగా సూచ్చంచే ద్ర వ్యరాశిన్న చలామణి 

ద్ర వ్యంగా పేర్కకంట్టం. డిమాండ్, సపోయ్ శకిుల ఆధారంగా న్నరణ యించే ద్ర వ్యరాశిన్న సమతౌలయ 

ద్ర వ్యరాశిగా న్నరవచ్చస్తత ం.  
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మనదేశంలో ద్ర వ్య సరఫరాను ర్జరవ్ బ్యంకు విధానమే న్నరణ యిస్తత ంది. ద్ర వ్య సరఫరాలో 

ఒడుదొడుకులు ఉంటే వ్డీడ  ర్చటోను సవ్ర్ంచడం ద్వరా పంచాలా, తగిగ ంచాలా అన్న న్నరణ యం 

ీస్తకుంట్టరు. ధరలు పరుగుతుని ద్ర వ్యయలుణ కాలంలో వ్డీడ  ర్చటోను పంచడం ద్వరా ద్ర వ్య 

సరఫరాను తగిగ ంచ్చ మారకట్లోన్న ద్ర వ్య చలామణిన్న న్నయంతిర స్తత రు. ద్ధన్ని ‘క్ఠిన ద్ర వ్య నీతి’ 

(టైట్మనీ పాలసీ) అంట్టరు. ద్ధన్నక విరుదీ్ంగా వ్డీడ ర్చటోను తగిగ ంచ్చ ద్ర వ్య చలామణిన్న పంచే 

దిశలో పయన్నంచడాన్ని ‘సరళ్ ద్ర వ్య నీతి’ లేద్ ‘విసత రణ ద్ర వ్య సరఫరా విధానం’గా 

వ్యవ్హర్స్తత రు. ఏ దేశంలోనైనా ద్ర వ్య విధాన నీతి అన్నది ఆ దేశ సూథ ల ఆర్థ క్ విధానాన్నక 

అనుగుణంగా ఆ పర్ధినలోన్న పన్నచేయాల్సి ఉంట్లంది. అంటే.. సూథ ల ఆర్థ క్ విధానం దేశ 

అభివ్ృదీి గమనాన్ని, సంపద్ను పంప్పందించ్చకున్న మారగ ంలో లకిాయలను న్నర్చద శిసేత  ద్ర వ్య విధానం 

ద్న్నక లోబడి పన్న చేయాల్సి ఉంట్లంది.  

ఎనోి దేశాలోో ఆచర్స్తత ని విధంగాన్న మనదేశంలోనూ సూథ ల ఆర్థ క్ విధానం సంపూరణ  ఉదోయగిత, 

ధరల స్థథ ీక్రణ, సతవర ఆర్థ క్ పురోగతి, విదేశీ వాయపార చెలో్సంపుల సమతౌలయం, సమధరా 

పంపిణీ (అన్ని వ్రాగ లకు సమాన ఆద్య, సంపద్ పంపిణీ) లాంటి లకిాయలను క్ల్సగి ఉంది.  

 

బ్యంకింగ్ రంగం 

ఖాతాద్రుల నుంచ్చ డబుు సీవక్ర్ంచ్చ భద్ర పరచడం, వార్క అవ్సరాన్నక డబుు ఇవ్వడం, 

సీవక్ర్ంచ్చన ధరావ్తులకు కాలానుగుణంగా వ్డీడ లు చెలో్సంచడం, అపుులు ఇవ్వడం (వార్ 

స్త మతను బటిు ), ీస్తకుని అపుులకు వ్డీడ  చెలో్సంచడం లేద్ వ్సూలు చేయడం తదితర 

ద్ర వ్య సంబంధ కారయక్లాపాలను న్నరవహంచే వ్యవ్సథ ను బ్యంకంగ్ రంగంగా న్నరవచ్చస్తత ం. 

బ్యంకంగ్ వ్యవ్హారాలు న్నరవరి్ంచే సంసథ న్న బ్యంకుగా గురి్స్తత ం. చెకుకలు, డార ఫ్టు లు, ఒక్ 

బ్యంకు నుంచ్చ మరో బ్యంకుకు లేద్ ఒక్ సథ లం నుంచ్చ మరో సథ లాన్నక ద్ర వ్య బద్లాయింపులు 

న్నరవహంచడం ద్వరా ఇంకా మరనోి ద్ర వ్య లావాదేవీలకు బ్యంకులు ఆలవాలంగా 

ఉంట్టయి. ద్ర వ్య సేవ్ల పర్శరమగా బ్యంకును పేర్కకనవ్చ్చచ. బ్యంకులు లేన్నకాలంలో 

స్తమానుయడి నగదు లావాదేవీలు, రుణ అవ్సరాలను స్తథ న్నక్ వ్డీడ  వాయపారులు 
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ీరుస్తత ండేవారు.  

భారతదేశంలో మొద్టి బ్యంకును 1786లో ‘ది జనరల్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా’ పేరుతో 

నలకలాురు. ఈసు ్ ఇండియా క్ంపనీ 1809లో ‘ది బ్యంక్ ఆఫ్ బంగాల్’ను ఏరాుట్ల చేస్థంది. 

ఆ తరావత ఎనోి పర స్థడెనీి బ్యంకులు ఆవిరతవించాయి. వీటన్నింటినీ బర టిషరో్చ 

న్నరవహంచేవారు. స్తవతంతాయరనంతరం 1949లో భారత పర భుతవం బ్యంకంగ్ క్ర మబదీ్ధక్రణ 

చట్టు న్ని పర వేశపటిు ంది. 1965లో ఈ చట్టు న్ని సవ్ర్ంచ్చంది. బ్యంకంగ్ రంగంలో సంసకరణలు 

మొద్టగా జాీయ సూూరి్తో 1953లో మొద్లయాయయి. బర టిష్ వారసతవంగా వ్చ్చచన 

ఇంపీర్యల్ బ్యంక్ను.. ‘భారీయ సేు ట్ బ్యంక్’గా మార్చ జాీయం చేశారు. ఇందిరా గాంధీ 

హయాంలో 14 పైరవేట్ వాణిజయ బ్యంకులను 1969 జూలై 19న జాీయం చేశారు. 

1980వ్ ద్శక్ం తరావత ద్శల వాీగా పర భుతవ బ్యంకులను పైరవేటీక్ర్ంచాల్సిన ఆవ్శయక్త 

ఉంద్న్న, పర భుతవం తన పర్ధినన్న తగిగ ంచ్చకోవ్డం అవ్సరం అన్న పర తిపాద్నలు వ్చాచయి. 

నరస్థంహన్ క్మిటీ స్థఫారస్తల మేరకు 1993లో సవ్ర్ంచ్చన బ్యంకుల క్ర మబదీ్ధక్రణ చటు ం 

అమలైంది. ఈ చటు ం ద్వరా మర్న్ని పైరవేట్ వాణిజయ బ్యంకులకు, పట్లు బడులకు ద్వరాలు 

తెర్చ్చనటల ంది. ఈ ద్శను బ్యంకంగ్ రంగంలో మూడో స్తథ యి సంసకరణగా చెపువ్చ్చచ. ఇది 

విసత ృత స్తథ యి సూథ ల ఆర్థ క్ సరళీక్రణ సంసకరణలోో భాగంగా గమన్నంచవ్చ్చచ. అంటే.. అన్ని 

రంగాలకు వ్రి్సూత  1991-92లోో జర్గిన సరళీక్రణ, పర పంచీక్రణ, పైరవేటీక్రణలో భాగంగాన్న 

బ్యంకంగ్ సంసకరణలను అరథ ం చేస్తకోవాల్స. ఈ ద్శలోన్న బ్యంకంగ్ రంగం స్తంకతిక్ 

పర్జాానాన్ని విసత ృతంగా ఉపయోగించ్చకుంది. బ్యంకంగ్ రంగాన్ని క్ంపూయటరోతో 

అనుసంధాన్నసూత  ఆన్లైన్ నగదు బదిలీలను, పోాస్థు క్ మనీ ( రై డిట్ లేద్ డెబట్ కారుడ లు)న్న 

పర వేశపట్టు రు. 

పర స్తత తం భారీయ బ్యంకంగ్ వ్యవ్సథ  న్నరాాణాన్ని కంది విధంగా పేర్కకనవ్చ్చచ.  

1.ర్జరవ్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా  

2. షెడ్యయలడ ్ వాణిజయ బ్యంకులు: ఇందులో పబోక్ రంగ బ్యంకులు, పైరవేట్ బ్యంకులు 

ఉంట్టయి. పబోక్ రంగ బ్యంకులోో ఎస్బీఐ, ద్న్న అనుబంధ బ్యంకులు, ఇతర జాీయ 
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బ్యంకులు ఉంట్టయి.  

3. పార ంీయ గార మీణ బ్యంకులు (ఆర్ఆర్బీలు) 

4. విదేశీ బ్యంకులు 

5. షెడ్యయలడ ్ సహకార బ్యంకులు 

 

రిజరవ్ బ్యంక్ ఆఫ్ ఇండియా 

బ్యంకంగ్ వ్యవ్సథ కు అధినపతి కంద్ర  బ్యంకు, భారీయ ర్జరవ్ బ్యంకు(ఆర్బీఐ) మన కంద్ర  

బ్యంకు. 1934 ర్జరవ్ బ్యంక్ చటు ం ద్వరా 1935 ఏపిర ల్ 1న భారీయ ర్జరవ్ బ్యంక్

ను ఏరాుట్ల చేశారు. మొటు మొద్ట ఇది వాట్టద్రుల బ్యంకుగా రూ. 5 కోట్ల 

మూలధనంతో ఏరాుటైంది. 1949 జనవ్ర్ 1న ఆర్బీఐన్న జాీయం చేశారు. ఆర్బీఐక 

గవ్రిర్, నలుగురు డిపూయటీ గవ్రిరోు ఉంట్టరు. వీర్తో పాట్ల ఆర్థ క్ మంతిర తవ శాఖ్ నుంచ్చ 

ఒక్ పర భుతవ పర తిన్నధిన, పర భుతవంతో పర తిపాదితైైంన వివిధ రంగాలను పర తిబంబంచే పది మంది 

పర తిన్నధులు, స్తథ న్నక్ బోరుడ లను న్నరవహంచేందుకు కంద్ర  పర భుతవం నామిన్నట్ చేస్థన డెరైక్ు రోు 

క్ల్సస్థ సమగర  న్నరవహణ బ్ధయత పరయవేకిస్తత రు. ఈ స్తథ న్నక్ బోరుడ లు ముంబై, కోల్క్తా, నూయఢిలోీ, 

చెనైి పర ధాన కంద్ర లుగా పన్నచేస్తత యి. పర స్తత త ఆర్బీఐ గవ్రిర్ రఘురాం రాజన్.  

ఆర్బీఐ లక్ష్య యలు- విధులు: క్రనీిన్న క్ర మబదీ్ం చేయడం, ఆర్థ క్ వ్యవ్సథ లో ద్ర వ్య స్థథ రతావన్ని, 

స్తస్థథ రతను స్తధినంచడం, పటిషు ైైంన ద్ర వ్య విధానాన్ని అమలు పరుసూత  పరపతి న్నయంతర ణ 

చేయడం, దేశంలోన్న వాణిజయ బ్యంకులకు మారగ ద్ర్ిగా వ్యవ్హర్ంచడం, దేశవాయపత ంగా ఒక 

ీతిలో పరపతి విధానాన్ని అమలు చేయడం ఆర్బీఐ పర ధాన లకిాయలు. ద్ధంతోపాట్ల క్రనీి 

నోటో జాీ గుతాత ధినపతయం కూడా ఆర్బీఐదే. ఇది 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 

రూపాయల క్రనీి నోటోను జాీచేస్తత ంది. ఒక్ రూపాయి నోటోను మాతర ం కంద్ర  ఆర్థ క్ మంతిర తవ 

శాఖ్ జాీ చేస్తత ంది. 

అలాగే ర్జరవ్బ్యంక్ కంద్ర  పర భుతావన్నక బ్యంక్రుగా, పర తిన్నధినగా, సలహాద్రుగా 

వ్యవ్హర్స్తత ంది. పర భుతావన్నక బ్యంకంగ్ సౌక్రాయలను క్ల్సుస్తత ంది. ద్ర వ్య విధానాన్ని 
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రూప్పందించడం, పర భుతావన్నక సలహా ఇవ్వడమే కాకుండా అమలుపర్చే బ్ధయతను ఆర్బీఐ 

న్నరవహస్తత ంది. ద్ధంతోపాట్ల బ్యంకులకు బ్యంకుగా వ్యవ్హర్స్తత ంది అంటే.. వాణిజయ 

బ్యంకుల కారయక్లాపాలను న్నయంతిర స్తత ంది, పరయవేకిస్తత ంది. వాణిజయ బ్యంకుల అంతిమ 

రుణద్తగా వ్యవ్హర్స్తత ంది. విదేశీ మారక్ంగా ఉపయోగించే బంగారం న్నలవలను, విదేశీ 

మారక్ ద్ర వ్య న్నలవలను కూడా ఆర్బీఐ పర్రకిస్తత ంది. వీటితోపాట్ల బ్యంకంగ్ వ్యవ్సథ ను 

అభివ్ృదీి పరచడం, వ్యవ్స్తయ పరపతిన్న పోర తిహంచడం, పార్శార మికాభివ్ృదీిక పరపతిన్న 

అందించడం లాంటి అభివ్ృదీిపరైైంన విధులను కూడా భారీయ ర్జరవ్బ్యంక్ 

న్నరవహస్తత ంది.  

 

షెడ్యయలడ ్ వాణిజయ బ్యంకులు 

వాణిజయ బ్యంకులు.. షెడ్యయల్లో ఉనివి, షెడ్యయలడ ్ కాన్నవి అన్న రండు రకాలు. ర్జరువ 

బ్యంకు 1934వ్ చటు ంలోన్న రండో షెడ్యయల్లో పేర్కకని బ్యంకులు షెడ్యయలడ ్ బ్యంకులు. 

పైరవేట్, పబోక్ సెకాు రు బ్యంకులు, విదేశీ బ్యంకులు.. అనీి షెడ్యయలడ ్ బ్యంకులుగాన్న 

పర్గణిస్తత రు. కానీ సహకార బ్యంకులకు మాతర ం మినహాయింపు ఇచాచరు. సహకార 

బ్యంకులు షెడ్యయలడ ్ బ్యంకులు కావు. షెడ్యయల్లో లేన్న బ్యంకులనీి షెడ్యయలేడ తర వాణిజయ 

బ్యంకులు.  

 

ప్ర ంతీయ గా్రమీణ బ్యంకులు 

పార ంీయ గార మీణ బ్యంకులను (ీజినల్ రూరల్ బ్యంక్ి్) 1970లో స్తథ పించారు. ఇవి 

వాణిజయ బ్యంకులు న్నరవహంచే విధులన్నింటినీ న్నరవహస్తత యి. వీటి కారయక్లాపాలు గార మీణ 

పార ంతాలకు మాతర మే పర్మితం. పార ంీయ గార మీణ బ్యంకులనీి భారీయ వ్యవ్స్తయ 

గార మీణాభివ్ృదీి బ్యంక్ న్నయంతర ణలో ఉంట్టయి. పర స్తత తం విలీన పర కరయలో భాగంగా 25 

గార మీణ బ్యంకులను పదింటిక కుదించారు. మొతత ం దేశంలో పర స్తత తం 56 పార ంీయ గార మీణ 

బ్యంకులు ఉనిటో్ల గణాంకాలు సూచ్చస్తత నాియి.  
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విదేశీ బ్యంకులు 

భారతదేశంలో విదేశీ బ్యంకులు కతత గా వ్చ్చచనవి కావు. బర టిషరో పాలనకాలంలోన్న విదేశీ 

బ్యంకుల పరంపర పార రంభైైంంది. స్తవతంతయరం వ్చ్చచన తరావత విదేశీ బ్యంకుల 

కారయక్లాపాలు తగిగ ంచారు. 1950లలో విదేశీ బ్యంకులను జాీయం చేయడం ద్వరా వాటి 

కారయక్లాపాలు తగుగ ముఖ్ం పట్టు యి. విదేశీ మారక్ క్ర మబదీ్ధక్రణ చటు ం పర్ధినలో పన్న చేస్తత ని 

విదేశీ బ్యంకులకు సవతహాగా తమ కారయక్లాపాలు న్నరవహంచే సేవచఛను మన పర భుతవం 

క్ల్సుంచలేదు. తరావత కాలంలో పర భుతవం సరళీక్రణ పర కరయను చేపటిు  విదేశీ మారక్ 

క్ర మబదీ్ధక్రణ చట్టు న్ని విదేశీ మారక్ న్నరవహణ చటు ంగా మార్చంది (ఫెరా చటు ం ఫెమాగా 

మార్ంది). ఆ చటు ంలో విదేశీ బ్యంకులకు వెస్తలుబ్ట్ల క్ల్సుంచారు. పర పంచీక్రణ తరావత 

విదేశీ బ్యంకులకు భారత కారయక్లాపాలోో పార చ్చరయం క్ల్సుంచారు. ఆర్బీఐ గణాంకాల పర కారం 

పర స్తత తం దేశంలో 34 విదేశీ బ్యంకులు ద్ద్పు 320 శాఖ్లతో పర ధాన పటు ణాలోో 

కారయక్లాపాలు న్నరవహస్తత నాియి. ఏబీఎన్-ఆమోో బ్యంక్, ఏఎన్జడ్ గిర ండోేస్ బ్యంక్, బ్యంక్ 

ఆఫ్ అైంర్కా, స్థటీ బ్యంక్, బ్యంక్ ఆఫ్ ఎమిర్చటి్, బ్యంక్ ఆఫ్ అబుద్బీ పర ధానైైంన విదేశీ 

బ్యంకులు.  

 

షెడ్యయలేడ తర బ్యంకులు 

1934లోన్న బ్యంకంగ్ చటు ంలో రండో షెడ్యయల్లో పర స్తత వించన్న బ్యంకులను షెడ్యయలేతర 

బ్యంకులు అంట్టరు. వీటి పార ముఖ్యం అంతగా లేదు. అయితే షెడ్యయల్లో లేన్న బ్యంకులు 

పైరవేట్ బ్యంకులై కన్ని లాభాపేక్ష కారయక్లాపాలు న్నరవహస్తత నాియి. జాీయ స్తథ యిలో 

వీటిక పద్ద గా పార ధానయం లేదు. ఇవి స్తథ న్నక్ వాయపార కారయక్లాపాలక పర్మితైైంనటో్లగా 

భావించవ్చ్చచ. 

 

సహక్ష్ర బ్యంకులు 
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పర భుతవ పోర తాిహంతో, కంతభాగం మూలధన పట్లు బడి చేకూరచడంతో ఈ సహకార 

బ్యంకులను స్తథ పించారు. ఇవి లాభాపేక్ష లేకుండా సహకార సూతర ంపై ఆధారపడి పన్నచేస్తత యి. 

సహకార బ్యంకుల న్నరాాణం నాలుగు స్తథ యిలోో ఉంట్లంది. కంద్ర  సహకార బ్యంకు ఆధవరయంలో 

అన్ని రాషాు రల సహకార బ్యంకులు, రాషు ర సహకార బ్యంకుల ఆధవరయంలో జిలోా సహకార 

బ్యంకులు విధులు న్నరవహస్తత యి. జిలోా సహకార బ్యంకుల ఆధవరయంలో అన్ని జిలోాలోోన్న 

గార మ పార థమిక్ సహకార సంఘాలు పన్నచేస్తత యి.  

 

బ్యంకింగ్ రంగంలో ఉపయోగంచే పదాలు 

ద్ర వ్య విధానం, బ్యంకంగ్ రంగంలో తరచూ ఉపయోగించే కన్ని స్తంకతిక్ పార్భాషిక్ పద్ల 

గుర్ంచ్చ తెలుస్తకుంద్ం.  

బ్యంకు రేటు 

ర్జరవ్ బ్యంకు ఇతర బ్యంకులకు రుణ సదుపాయం కోసం ఏరుర్చే క్నీస వ్డీడ  ర్చట్ల. 

పర స్తత తం బ్యంకు ర్చట్ల 7.75%గా ఉంది. 

నగదు నిలవల నిష్పతి్త (క్ష్యష్ రిజరవ్ రేషియో) 

బ్యంకులు ఆర్బీఐ వ్ద్ద  ఉంచాల్సిన న్నర్ద షు  న్నధుల మొతత ం. ఆర్బీఐ సీఆర్ఆర్ను పంచ్చతే 

బ్యంకుల వ్ద్ద  ఉండే ద్ర వ్యం తగిగ పోతుంది. షెడ్యయలడ ్ బ్యంకులు కంత న్నర్ద షు  ద్ర వాయన్ని 

తపున్నసర్గా ఆర్బీఐ వ్ద్ద  ఉంచాల్స. ద్ధన్ని సీఆర్ఆర్ అంట్టరు. పర స్తత త సీఆర్ఆర్ 4 శాతంగా 

ఉంది. సీఆర్ఆర్, వ్డీడ  ర్చటో్ల మారకట్లో చలామణిలో ఉని ద్ర వ్య పర వాహ వేగాన్నక అడుడ క్టు  

వేయడాన్నక లేద్ గతిశీలత పంచడాన్నక ఉపయోగపడతాయి. 

సా్టట్యయటరీ లికివడిటీ రేషియో (ఎస్ఎల్ఆర్) 

వాణిజయ బ్యంకులు తమ రోజూవాీ వాయపారంలో కాలానుగత రుణాలు, బంగారం, 

ధరావ్తులు లేద్ సెకూయర్టీస్.. అనీి ద్ర వ్యతవ సంపతిత గా అంటే ల్సకవడ్ అసెటి్గా క్ల్సగి 

ఉంట్టయి. బజినస్ డే ముగిసే సర్క పర తి బ్యంక్ .. ద్న్న రోజు వాీ న్నక్ర డిమాండ్, రుణాలు 

ద్ర వ్యతవ సంపతిత క క్నీస అనుపాతంలో ఉండేలా చూస్తకోవాల్స. ఈ క్నీస అనుపాత రాశిన్న 
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చటు పర ద్ర వ్యతవ రాశి న్నషుతిత  (ఎస్ఎల్ఆర్)గా న్నరవచ్చస్తత రు. పర స్తత తం ఆర్బీఐ సూచ్చంచ్చన 

రాశి 21.5 శాతం. ఇది మారుతూ ఉండవ్చ్చచ. 

రెపో రేటు 

వాణిజయ బ్యంకులకు ధరావ్తుల (సెకూయర్టీస్) ఆధారంగా ర్జరవ్ బ్యంక్ సవలుకాల్సక్ 

అపుుగా ఇచేచ మొతత ంపై వ్సూలు చేసే వ్డీడ  ర్చట్లను రపో ర్చట్ల అంట్టరు. పర స్తత తం ఇది 6.75 

శాతంగా ఉంది. ఇది ఆర్బీఐ సూచనల పర కారం మారుతూ ఉంట్లంది.  

రివరస్ రెపో రేటు 

వాణిజయ బ్యంకుల నుంచ్చ ీస్తకన్న అపుుపై ఆర్బీఐ చెలో్సంచే వ్డీడ  ర్చట్లను ర్వ్రి్ రపో ర్చట్ల 

అంట్టరు. వ్యవ్సథ లో అధినక్ ద్ర వ్యం ఉనిపుుడు ఆర్బీఐ ర్వ్రి్ రపో ర్చట్లను పంచ్చ బ్యంకులు 

తమ అనుతాుద్క్ ద్ర వాయన్ని ఆర్బీఐ వ్ద్ద  డిపాజిట్ చేసేలా చేస్తత ంది. పర స్తత తం ఇది 5.75 

శాతంగా ఉంది. ఇది కూడా మారుతూ ఉంట్లంది. 

 
 

 

www.R
ec

ru
itm

en
tto

pp
er

.co
m

http://www.recruitmenttopper.com/telangana-charitra/
http://www.recruitmenttopper.com/ssc-cgl-previous-papers-pdf-download/
http://www.recruitmenttopper.com/tspsc-group-2-syallabus-study-material-in-telugu/
http://www.recruitmenttopper.com/



