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Continuous issue-23 | August – September 2016 

ભારતીય નાણાકીય સહંતત 
INDIAN FINANCIAL SYSTEM 

૧. પ્રસ્તાવના:- 

નાણાકીય સહંતિ એક એવી સહંતિ છે જે બચિને રોકાણમા ં ફેરવી વપરાશને સહલે   ં બનાવે છે. નાણાકીય 
સહંતિ, નાણાકીય તમલકિ અને નાણાકીય બજારની બનેલી છે. જેમા ં કેટલાક તનતિિ મ ખ્ય સાધનો છે. જેના 
દ્વારા બચિવાળા એકમો ને એવી રીિે જરૂરરયાિ વાળા એકમોમા ંફેરવાય છે . જેથી જરૂરરયાિ વાળા એકમોને 
જરૂરી રોકાણ અને સાધનો મળી રહ.ે નાણાકીય સહંતિની સમજૂિી બધા નાગરરકો માટે જરૂરી છે. ખાસ કરીને 
નાણાકીય મેનેજેર માટે કે જે નાણાના સ્ત્રોિ ા ા કરવામા ંઅને િેં   ંરોકાણ કરવામા ંસર ય રીિે રોકાયેલા છે. 

૨ ભારતીય નાણાકીય સહંતત:- 

 ારિીય નાણાકીય સહંતિ મ ખ્યત્વે બે  ાગમા ં વહેંચાયેલી છે. ORGANISEDસગંરિિ ક્ષેત્રો કેજેમા ં એવી 
સસં્થાઓ, બજારો અને સાધનોનો સમાવેશ થાય છે કે જે રીઝેવવ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને સરકારના અંક શમા ં
આવે છે. અસગંરિિ ક્ષેત્રો કે જે રીઝેવવ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને સરકારના અંક શથી પર છે. આ બનંે ક્ષેત્રોન ે
ગ્રાહકોના ંરકાકાર, વ્યાજના માળખા, દેવાની શરિો તવગેરેને આધારે જ દા પિાય છે. 

૩ સગંઠિત કે્ષત્રોની ટૂંકમા ંસમજૂતી :-  

 ારિીય નાણાકીય સહંતિ સગંરિિ ક્ષેત્ર, રીઝેવવ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને સરકારના અંક શમા ંઆવે છે. RBI આ 
IFSને નાણા આપવાની રીિોમા ં ફેરફાર કરીને સરકાર અંદાજપત્ર અને પચંવર્ષીય યોજના વખિે જ દાજ દા 
પગલા લઈને િેને અંક શમા ંરાખે છે. સગંરિિ કે્ષત્રોનો અભ્યાસ મ ખ્યત્વે પાચં  ાગમા ંવેહચેી શકાય. 

૩.૧ નાણાકીય તમલકિો  

૩.૨ નાણાકીય મધ્યસ્થીઓં  

૩.૩ નાણાકીય બજારો  

૩.૪ નાણાકીય વળિરના દરો  

૩.૫ નાણાકીય તવકાસના પગલાઓ  
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૩.૧ નાણાકીય તમલકતો :- 

મ ખ્યત્વે ત્રણ રકાકારની નાણાકીય તમલકિો  હોય છે. 

૩.૧.૧ નાણ :ં-  

કે જે RBI દ્વારા બહાર પિાય છે. અને નાણા મતં્રાલય અને  ારિ સરકાર ચલણી નાણ  ંઅને તસક્કાઓ દ્વારા 
અને COMMERCIAL BANK DEMAND DEPOSIT દ્વારા નાણા ઊ ા કરે છે. 

૩.૧.૨ દેવા:-  

કે જે જ દીજ દી સસં્થાઓં દ્વારા આપવામા ંઆવ ેછે. જેમા ંસરકાર અને િેની જ દીજ દી સસં્થાઓ પણ આવી જાય 
છે. 

૩.૧.૩ સ્ટોક:- 

સ્ટોક કે જે વેપારી સસં્થાઓ દ્વારા માલલકીની કે રેકાફરડસશેર મિૂીના રૂપમા ં બહાર પિાય છે. નાણાકીય 
વ્યસ્થાપકની  દ્રન્ટટએ  દેવા અને સ્ટોક વધ  અગત્યની નાણાકીય તમલકિો છે. 

દેવાની મિૂીમા ં તનતિિ વ્યાજં   ંઅને મ દલની ક કવણીનો બોજો હોય છે. કોઈપણ કંપની દેવાની મિૂી અમ ક 
સ્ત્રોિોથી ઊ ી કરી શકે છે. 

જેમકે નાણાકીય સસં્થાઓની લોન, બેંક દ્વારા અપાિા ચાલ  મિૂી માટેના તધરાણ, િીબેડચર કે બાધંી મ દિી 
થાપણ અને MUTUAL FUNDS. 

શેર મિૂીને DIVIDANDિીતવિડિ દ્વારા વળિર અપાય છે. કોઈપણ પબ્લલક લલતમટેિ કંપની માલલકીની કે 
રકાેફરડસશેર બહાર પાિી મિૂી એકિી કરે છે. ઇકવીટી શેર માલલકીની મિૂી ગણાય છે. બધા શેરહોલ્િરો સયં  ક્િ 
રીિે  કંપનીના માલલક ગણાય છે. અને િેઓ જોખમ પણ ખેિે છે. રકાેફરડસશેરની કેટલીક લાક્ષણીકિાઓ 
માલલકીની મિૂી જેવી જયારે કટલીક િીબેડચર જેવી છે. 

૩.૨ નાણાકીય એજન્સીઓં :- 

RBIની દેખરેખમા ંકામ કરે છે. જેમા ંRBI, વાણીજય બેંકો, મ દિી તધરાણ પ રૂ પાિિી નાણાકીય સસં્થાઓ, વીમા 
કંપનીઓં , જાહરેકે્ષતે્રની નાણાકીય સસં્થાઓ અને નોન બેંકીગ નાણાકીય સસં્થાઓનો સમાવેશ થાય છે . 

૩.૨.૧ RBI:- 

RBI કેડદ્રાય બેંરક ગ સિા િરીકે વિછ છે. અને IFSં   ં સ્વાયિ બોિી છે. જે ૧૯૩૫મા ં સ્થાપવામા ંઆવલી. િે 
૧૯૪૯મા ંસરકારની માલલકીની સસં્થા બની. (RBI ACT.1948 ની નીચે). RBI નીચે મ જબના  TRADITIONAL 
કામો કરે છે. 

૩.૨.૧.૧. િે નાણાકીય અને દેવાની નીતિ નક્કી કરે છે. અને અમલમા ંમકેૂ છે. 

૩.૨.૧.૨. િે બેંકરની બેંક િરીકે કામ કરે છે. 
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૩.૨.૧.૩. િે CREDIT સસં્થાઓંના LIQUDITY RESERVE નક્કી કરે છે અને િેના કાયોં   ંSUPERVISION કરે 
છે. 

૩.૨.૧.૪. િે રૂતપયાની EXCHANGE VALUE જાળવી રાખ ેછે. 

૩.૨.૧.૫. િે આંિરરાટરીય વેપારના આવક અને જાવક પર અંક શ રાખે છે. અને તવદેશી હ િંીયામણના  
વ્યવહારોને તનયતંત્રિ કરે છે.  

RBI, IFSનો તવકાસ કરવા કેટલાક કાયો કરે છે, જેમ કે… 

િે અસગંરિિ કે્ષત્રોને નાણાકીય ક્ષેત્ર અને સગંરિિ કે્ષત્ર સાથે સકંલલિ કરે છે. 

િે વાલણજ્ય બેંકોને ગામિાઓ િરફ લઇ જવાની રકાવતૃિને રકાોત્સારહિ કરે છે. 

િેUTI, IDBI અને NABARD જેવી સસં્થાઓના તવકાસને આગળ વધારે છે . 

૩.૨.૨ વાણણજયક બકંો:- 

RBI પછી INDIAN FINANCIAL SYSTEMની અગત્યની સસં્થા છે. જેમાથંી SIB SBI કે જે ૧૯૫૫ સ્થપાયલેી 
સૌથી મોટી બેંક છે. ૧૯૯૦મા ં ારિમા ં ૨૮ નાણાકીય બેંકો હિી. લોકોને RASHTRYAરાટરીયકૃિ કરવાના 
અને સરકારના અંક શમા ંરાખવાના મ ખ્ય હતે  ઓં આ રકામાણે છે. 

૩.૨.૨.૧. ધધંાકીય એકમોનો બેંક ાપરં   ંઆતધપત્ય ઓંછુ કરવા.  

૩.૨.૨.૨. બેડકના સાધનો નો ગેરાપયોગ અટકાવવા.  

૩.૨.૨.૩. બેંક  ેિીટ વધારવા, 

૩.૨.૨.૪. જરૂરરયાિ વાળા ક્ષેત્રો િરફ તધરાણ વધારવા  

૩.૨.૨.૫. બેંકોને વધ  કાયવક્ષમ બનાવવી. 

 બેડકોની એક મહત્વની કામગીરી ાદ્યોગોને ચાલ  મિૂી પરૂી પાિવી છે. TANDAN  અને CHORE કતમટી ચાલ  
મિૂીના રકાશ્નને સમજવા અને િેના ાપર સચૂનો આપવા નીમાયેલા ૧૯૯૧મા ં સરકારે  ારિીય નાણાકીય 
સહંતિની હાલની પરીસ્સ્થતિ સમજી િેને સ ધારવા અને િેની કાયવક્ષમિા વધારવા H.N.NARSHIMHANના 
નેતતૃ્વ હિેળ એક કેતમટીની રચના કરેલી. બેંકોનો મ ખ્ય રકાશ્ન એ છે કે િેની નફાકારકિા ઓછી છે .જેની પાછળ 
વધ  પિિો સ્ટાફ, લબન કાયવક્ષમ કાયવશેલી,  અગ્રીમ કે્ષત્રોને સહાય વગેરે છે. 

૩.૨.૩  મ દતી તિરાણ પ રૂ પડતી નાણાકીય સસં્થાઓ:- 

ઘણી બધી નાણાકીય સસં્થાઓ ાદ્યોગોની ટૂંકા ગાળાની નાણાકીય જરૂરીયાિો પરૂી કરવા સ્થાપવામા ંઆવેલી 
છે. િેમાથંી મ ખ્યત્વે ત્રણ  ારિમા ંઆ સ તવધા પરૂી પિે છે. IDBI, IFCI AND ICICI નાના પાયાના ાદ્યોગોના 
તવકાસ માટે સરકારે ૧૯૮૯ મા ંSIDBIની  સ્થાપના કરી છે. આ બધી સસં્થાઓએ ધધંાની લાબંા ગાળાની મિૂી 
જરૂરીયાિો પણ સિંોર્ષી છે . િેમની કામગીરીને મ ખ્યત્વે પાચં  ાગમા ંVAHENવહેંચી શકાય . 
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જેમકે:- રકાત્યક્ષ તધરાણ, પરોક્ષ તધરાણ, નાણાકીય સહાય, PROMOTIONAL FINANCING WORK, 
MISCELLENEOUS ACTIVITIES. 

૩.૨.૪ ખેતીવાડી કે્ષતે્ર નાણાકીય સસં્થાઓં :- 

સમગ્ર  ારિમા ંજે સસં્થાઓં ખેિીવાિી ક્ષેતે્ર નાણા પરૂા પાિ ેછે. િેમા ંNABARD અને NNCDE આવે છે િેઓ 
રકાાદેતશક ગ્રામીણ બેંકો, કો –ઓપ. બેંકો, રાજ્ય જમીન તવકાસ બેંકો અને વાલણજ્ય બેંકોની મદદ લે છે . 

૩.૨.૫ વીમા કંપની:- 

 ારિમા ંમ ખ્ત્યે બે વીમા કંપની છે. LIC અને GIC. 

LIC પાસે મોટા રકામાણમા ં સાધનો છે. કારણકે િેની પોલીસીમા ં બચિં   ં િત્વ છે. અને વીમાના રકાીમીયમ 
અગાઉં  રવાના હોય છે. જયારે GIC PROPERTY ના વીમા ક્ષેતે્ર કામ કરે છે િેની પાસ ે પણ વીમા 
તરકામીયમના ADVANCE COLLECTION ને લીધે ઘણા બધા સાધનો છે. 

૩.૨.૬ જાહરેકે્ષત્રની નાણાકીય સસં્થાઓં:- 

UTI, MUTUAL FUND, POST OFFICE, SAVING BANK, રાટરીય મકાન તધરાણ બેંક અને ાદ્યોગોની પ નઃ 
રચના બેંક બધા આમા ંઆવેછે. 

૩.૨.૬.૧ UTI :- 

UTI રકાજામાથંી બચિ ના રૂતપયા એકિા કરે છે. અને િેને મ ખ્યત્વે કોરપોરેટ ક્ષેતે્ર રોકે છે. UTI અમ ક સ્કીમ 
દ્વારા સાધનો ા ા કરે છે અને પછી િેને કોરપોરેટ કે્ષત્રની જામીનગીરીમા ંરોકે છે. આ માટે UTI િેના ય તનટ 
ધારકોને તનતિિ દરે સ્કીમ રકામાણે વળિર ક કવે છે. 

૩.૨.૬.૨. MUTUAL FUNDS:- MUTUAL FUNDS બધી રોકાણ કરિી રકાજા પાસેથી નાણા એકિા કરે છે. અન ે
પછી િેને જ દીજ દી કંપનીના શેર અને િીબેન ચેરમા ંરોકે છે. MUTUAL FUNDSના રોકાણ કારોને વ્યાવસાતયક 
સચંાલન, િરલિા અને નીચા વ્યવહાર દરનો લા  મેળવે છે. ૧૯૮૬ સ ધીમા ં ફક્િ UTUTII MUTUAL 
FUNDS હિા. પણ પછી કેટલીક વાલણજ્ય બેંકો , LIC & GIC એ પણ  MUTUAL FUND ઊ ા ંકયાવ. આજે 
 ારિમા ંSBI,CANBANK, LIC, BOI, P&B, GIC વગેરે  MUTUAL FUNDS છે. 

૩.૨.૬.૩.પોસ્ટ ઓફીસ બચત બેંક:- 

 ારિ સરકાર ના નાણાકીય મતં્રાલય નીચે પોસ્ટ અને ટેલલગ્રામ તવ ાગ દ્વારે િે ચલાવવામા ંઆવે છે. િે 
જ દીજ દી સ્કીમ દ્વારા પૈસા એકિા કરે છે. જેમકે બચિ બેંક ખાિાઓ, રીકરીંગ અને ટૂંકા િથા લાબંાગાળાની 
િીપોઝીટ દ્વારા, રકાોતવિિં ફંિ દ્વારા, NSC દ્વારા, તવગરે. પરંત   િેં   ંકાયવ કોમતશિયલ બેંકના પાચંમા ં ાગ જેટલ  ં
જ છે.  
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૩.૨.૭. NON-BANKING PVT.FINANCIAL ORGANISATIONS:- 

HIRE PURCHASE CO, LEASING CO, નાણાકીય તનગમો કે જે ખાનગી કે્ષતે્ર કામ કરે છે િે બધા  ેગા મળી 
આ કે્ષત્ર િરીકે ઓંળખાય છે. 

કોઈપણ HIRE PURCHASE CO. HIRE પર માલસામાન આપ ેછે અને ગ્રાહક િેની કકૂવણી હપ્િાઓં દ્વારા 
કરે છે. 

LEASING COMPANY લેઝરને LEASE PAYEMENTના બદલામા ંકોઈ પણ તમલકિ વાપરવાનો હક આપે 
છે. 

INVESTMENT CO. રકાજા પાસેથી બચિ એકિી કરી િેને નાણાકીય જામીનગીરીમા ંરોકે છે. અને રોકાણકારોન ે
આકર્ષવક વળિર પરૂ ં પાિે છે. 

નાણાકીય તનગમો રકાજાને આવી રકાવતૃિ માટે તધરાણ કરેછે કે જેના માટે વાલણજ્ય બેંકો તધરાણ આપિી હોિી 
નથી. 

૪ નાણાકીય બજાર :- જયારે નાણાકીય તમલકિ ઊ ી કરાય છે અથવા ફેરબદલી કરાય છે. ત્યારે નાણાકીય 
વ્યવહાર બનેછે. જેમકે કંપની દ્વારા ઇકવીટી શેર બહાર પાિવા, બેંક દ્વારા અપાિી લોન, રૂતપયા ની િીપોઝીટ 
કરવી વગેરે. નાણાકીય બજારને ત્રણ તવ ાગમા ં વહચેવામા ંઆવે છે. નાણાકીય બજાર, મિૂી બજાર અને 
સરકારી જામીનગીરીં   ંબજાર. 

૪.૧  નાણાબજાર:-  

નાણાબજાર ટૂંકા ગાળાના દેવા, સાથે સકંળાયેલ છે. ારિમા ં િે બે  ાગમા ં ORGANISED AND 
UNORGANISED SECTORમા ં વહેંચાયેલ છે, વાલણજ્ય િથા બીજી બેંકો, LIC, UTI, NBFC વગેરે િેના ં
ાદાહરણ છે. સારી રીિે તવકતસિ નાણાબજાર મ ખ્યત્વે ત્રણ કાયવ કરેછે . 

૪.૧.૧.  જ દાજ દા ઘણા નાણાકીય સાધનો નો ાપયોગ કરે છે. જેમકે TREASURY BILLS, BILLS OF 
EXCHANGE, વગેરે. 

૪.૧.૨  િે બચિને ાત્પાદકીય રોકાણ િરફ વાળે છે. 

૪.૧.૩.  િે નાણા ના મહત્વને વેગ આપેછે. 

૪.૨  મડૂી બજાર :- 

મિૂી બજાર લાબંાગાળાના દેવા અને સ્ટોક  જેમકે રિબેડચર, ઈક્વીટી અને રકાેફરડસ શેરમા ંકાયવરિ હોય છે. 
મિૂી બજાર એવ  ંબજાર છે કે જેમા ંMATURITY  લાબંા ગાળે અન ેઅતનતિિ સમય બાદ થિી હોય છે. િેન ે
પણ મ ખ્યત્વે રકાાથતમક અને ગૌણ બજારમા ંવહેંચવામા ંઆવે છે. નવા ઇસ્ય ં   ંવેચાણ રકાાથતમક બજારમા ંઅને 
જૂના ઇસ્ય ં   ંખરીદ – વેચાણ ગૌણ  બજારમા ંથાય છે. 
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કોઈપણ કંપની િેની મિૂી ત્રણ રીિે એકિી કરે છે. PUBLIC ISSUE દ્વારા, RIGHT ISSUE દ્વારા અન ે 
PRIVATE PLACEMENT દ્વારા. ગૌણ બજાર કે જેમા ંચાલ  જામીનગીરીં   ંખરીદ વેચાણ થાય છે િે સરકાર 
દ્વારા અંક શીિ જ દાજ દા STOCK EXCHANGEં   ં બનેલ  ં છે. અત્યારે  ારિમા ં લગ ગ ૨૩ STOCK 
EXCHANGE  છે . જેમાં   ંસૌરાટર-કચ્છ STOCK EXCHANGE એક છે . આ ાપરાિં OTCEI પણ સ્થાપવામા ં
આવેલ  ંછે. વળી, NSE પણ છે.સરકારે સેબીને બધા શેરબજારના કાયોં   ંદેખરેખ રાખવાની સિા આપેલી છે. 

બધા STOCK EXCHANGE  ં   ંSECURITIES REGULATION ACT-1956  દ્વારા તનયમન થાયછે. 

૪.૩ સરકારી જામીનગીરી ન  ંબજાર:- 

કેડદ્ર સરકાર ,રાજ્ય સરકાર, અધવ સરકારી સસં્થાઓં ,પોટવ  રસ્ટ, ELECTRICITY BOARD અને સમગ્ર  ારિ 
ની રાજ્ય કક્ષાની નાણાકીય સસં્થાઓં, જાહરે કે્ષત્રના એકમો વગેરે દ્વારા બહાર પિાિી જામીનગીરી આ બજાર 
નીચે આવે છે અને િે  ારિની નાણાકીય સહંતિં   ંમહત્વં   ંઅંગ છે. 

૫.૦ નાણાકીય વળતર/વ્યાજ ના દરો:- 

સગંરિિ ક્ષેત્ર વ્યાજના દર હરરફાઇના પરરબળોને ધ્યાનમા ંરાખીને નરહ પણ સરકાર દ્વારા સીધી કે આિકિરી 
રીિે નક્કી થાય છે. સરકાર મ ખ્ય લેણદાર હોવાથી િેની જામીનગીરી ાપર િે વ્યાજનો દર નક્કી કરે છે. 

જેમકે :-  

૫.૧ સરકાર અને RBI િેની  SECURITIES ાપર વ્યાજનો દર નક્કી કરે છે અને િે વાલણજ્ય બેંકો, રકાોતવિિં 
ફંિ, વીમા કંપની અને  RBIને લાગ  પિે છે.  

૫.૨ બેંક તધરાણ અને બેંક રિપોઝીટ પર વ્યાજનો દર  RBI નક્કી કરે છે. 

1990-91 મા ં ગલ્ફ મા ં લિાઈને કારણે આયાિી પેરોલલયમ પેદાશોના  ાવમા ં વધારો અન ે સરકારની 
અતનતિિિાને કારણે  ારિમા ંBALANCE OF PAYMENTમા ંકટોકટી ા ી થઈ િે સમયે INTERNATIONAL 
MONETARY FUND  મદદે આવ્ય .ં પણ િેણે કેટલીક શરિો રાખેલી. જેને લીધે સરકારે કેટલાક મહત્વના 
પગલાઓ લીધેલા.ં 

જેમકે :- 

૫.૨.૧. રૂતપયાં   ં૨૦% જેટલ  ંઅવમલૂ્યન કરવ  ંકે જેથી િેં   ંસાક  ંમલૂ્ય થઇ શકે. 

૫.૨.૨. બેડકે આ વ્યાજના દરો ૧૨% સ ધી વધાયાવ અને નાણાકીય સસં્થાઓને અમ ક તનતિિ દરથી વધારે ગમે 
િેટલો વ્યાજનો દર નક્કી કરવા છૂટ આપવામા ંઆવી. વળી, CONVERTIBLE & NON-CONVERTIBLE 
DEBENTURES ાપર પણ વ્યાજનો દર નક્કી કરવાની સ્વાયિિા આપવામા ંઆવી. 

૫.૨.૩. CAPITAL ISSUES CONTROL ACT. નાબદૂ કરવામા ં આવ્યો અને SEBI ના માગવદશવન હિેળ 
કોઇપણ ISSUE  ના  ાવ નક્કી કરવાની છુટં આપવામા ંઆવી. 
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૫.૨.૪. આયાિ તનકાસની પધ્ધતિઓં સરળ બનાવવામા ં આવી અન ે રૂતપયાને સપંણૂવ CONVERTIBLE 
બનાવવાનો વાયદો આપવામા ંઆવ્યો. 

જો  ારિમા ંટૂંકાગાળા અને લાબંાગાળા માટે ના વ્યાજના દરોનો અભ્યાસ કરવામા ંઆવેિો નીચે મ જબના 
લક્ષણો જોવા મળે છે. 

* વ્યાજના દરોમા ંસામાનંીયા રીિ ેવધારો જોવા મળે છે. જે વધ  ફુગાવાનો દરને મિૂીના સાધનોની અછિ 
દશાવવે છે. 

 * લાબંાગાળાની થાપણ ાપર ટૂંકાગાળાની થાપણો કરિા વ્યાજનો દર વધ  જોવા મળે છે. કારણકે િો જ 
રોકાણકારો લાબંેગાળે પાકિી થાપણોમા ંરોકાણ કરશે. 

 * કાયવશીલ મિૂી પેર વ્યાજનો દર રકામાણમા ંઊંચો છે જે સામાડય બાબિ કરિા તવરોધા ાસી છે. 

૬.૦ નાણાકીય કે્ષત્રો :- તનતિિ આવકની જામીનગીરી અને ઈકવીટી શેર પરની આવકોનો અમ ક નક્કી કરેલા 
વર્ષોમા ંઅભ્યાસ કરવામા ંઆવ્યો િો એવ  ંજાણવા મળય  ંકે તનતિિ આવકની જામીનગીરી પર વળિર વધત  ં
જાય છે. 

૭.૦  નાણાકીય તવકાસના માપો :- 

કોઈપણ દેશનો નાણાકીય તવકાસ નીચેના માપો દ્વારા નક્કી કરાય છે. 

૭.૧ નાણાકીય ગ ણોતર :- 

 આ રકામાણ નાણાકીય તવકાસ અને અથવિતં્રના તવકાસ વચ્ચેનો સબડધ દશાવવે છે. જે નીચેની રીિે મળેવાય છે. 

 TOTAL FINANCIAL CLAIMS / NATIONAL INCOME. 

૭.૨ નાણાકીય આંતરસબંિંોન  ંપ્રમાણ :- 

આ રકામાણ નાણાકીય સહંતિ અને રોકાણ વચ્ચનો સબંધં દશાવવે છે. જે નીચેના સતૂ્ર દ્વારા મેળવાય છે. 

TOTAL FINANCIAL CLAIMS/NET PHYSICAL CAPITAL FORMATION 

7.3  NEWW ISSUE RATIO:- 

આ રકામાણ લબન - નાણાકીય કે્ષત્ર કેટલા અંશે રોકાણ કરે છે િે દશાવવે છે. જેં   ંસતૂ્ર છે. 

PRIMARY ISSUES CLAIMS CREATED BY NON-FINANCIAL SECTORS/NET PHYSICAL CAPITAL 
FORMATION 

7.4  INTERMEDIATION RATIO:-  

નાણાકીય સસં્થાઓ દ્વારા કરવામા ંઆવિા ંનાણાકીય વ્યવહારો ં   ંમાપ દશાવવિો આ ગ ણોિર નીચેના સ ત્ર 
દ્વારા મેળવાય છે. 
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ISSUES OF FINANCIAL INSTITUTIONS / TOTAL FINANCIAL ISSUES IN THE ECONOMY. 

 આ બધા ગ ણોિરં   ં જો  ારિીય અથવિતં્રમા ં મ લ્યાકંન કરવામા ંઆવે િો ૧૯૫૧-૫૨ પછીથી આ બધા 
નાણાકીય તવકાસના રકામાણમા ંવધારો જોવા મળયો છે. જો કે િેના તવકાસનો દર જ દો જ દો છે. જે દશાવવે છે કે 
– 

7.4.1. નાણાનો રકાવાહ અથવિતં્રની રકાવતૃિઓંમા ંવધિો જોવા મળયો છે. 

7.4.2. નાણાકીય સહંતિ વધી રહી છે જે બચિ અને વધારાની મિૂીને ખાધવાળા ક્ષેત્ર િરફ લઇ જાય છે. 

7.4.3. નાણાકીય મધ્યસ્થીઓં અથવિતં્રમા ંવધી રહ્યા છે. ટૂંકમા,ં  ારિની નાણાકીય સહંતિ તવકાસ પામી રહી 
છે. 

* CURRENT TRENDS IN INDIAN FINANCIAL SYSTEM ( FINANCIAL SECTOR REFORMS):- 

7.5 MAJOR EVENTS:- 

૧૯૮૫મા ંઅંશિઃ ાદારીકરણ અને GLOBALISATION  રાજીવ ગાધંી સરકાર દ્વારા અપનાવવામા ંઆવેલ .ં 

૭.૫.૧ રાજ્ય અને કેડદ્ર સરકારના કાયો અને ફંિના સ્ત્રોિો જ દાજ દા હોવા જોઈએ. એક સ્થળેથી આખા દેશં   ં
સચંાલન શક્ય નથી. િેથી રકાાિંીય સરકારને નાણા ા ા કરવા અને વાપરવાની સ્વાિતં્રિા અપાવી જોઈએ 

૭.૫.૨ તવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો તવકાસ વૈજ્ઞાનીકો અને િજજ્ઞો માટે પિકાર બની ગયો છે. આ બધા 
ફેરફારોનો આંિરરાટરીય સ્િરે સામનો કરવો પણ એક પિકાર છે. 

૭.૫.૩ આજકાલ  ારિનો રોલ (૨૧ મી સદીમા)ં અન ે િે પણ આંિરરાટરીય સ્િરે આગળ પિિો બડયો 
છે.SAARC દેશોમા,ં  NAM અને  G-15 જેવી આંિરરાટરીય સસં્થાઓંમા ં ારિં   ંઆગળ પિત   ંસ્થાન છે. 

૭.૫.૪ EAST ASIAN CRISIS: 

INDONESIA, THAILAND, SOUTH KOREA, MALAYSIA  વગેરે દેશોએ ૯૦ ના દાયકામા ંપહલેી વાર GDP 
કરિા ઓછો તવકાસદર મેળવેલો , જેમા ંજાપાન પણ આવી જાય છે. અને  ારિમા ંજો આ િગંીને દૂર રાખવી 
હોય િો નાણાકીય ક્ષેતે્ર REFORMS બહ  જરૂરી છે. 

૮ MAJOR RECOMMENDATIONS OF NARSIMHAM COMMITTEE:- 

૮.૧ વ્યાજના દરો સપંણૂવ રીિે DEREGULATED કરવામા ંઆવે છે. અને બેંકો વ્યાજના દરો નક્કી કરવા 
સ્વિતં્ર છે. ખાસ કરીને ત્રીસ રદવસની થાપણ માટે. 

 ૮.૨ નવા બેંક દરો કાયાવસ્ડવિ કરવામા ંઆવ્યા છે. જેની પાચલની ધારણા એવી છે કે આ દરો આખા દેશમા ં
વ્યાજના દરો દ્વારા MONERARY POLICY પહોચાિવામા ંઆવે. 



KCG-Portal of Journals 

9 | P a g e  
 

૮.૩ SLRSLR  રકામાણ ( STATUTORY LIQUIDITY RATIO) ઓંછામા ંઓછો ૨૫ ટકા રાખવો જરૂરી છે. UCO  
અને  ારિીય બેંકઆ રકામાણ જાળવવામા ંતનટફળ ગયેલી અને િેથી િેમા ંિરલિાનો રકાશ્ન ા ો થયેલો અને 
િેથીજ િેઓ િેમની નાણાકીય જવાબદારીઓં  અદા કરવા સક્ષમ નહિી. 

૮.૪ ચોખ્ખી લબન કાયવરિ તમલકિો ૧૦ ટકાજ રાખવી જોઈએ. પણ લગ ગ સાિ બેંકો એવી છે કે જેમા ંઆ 
તમલકિો ૧૦ટકા થી વધારે છે. 

૮.૫  બેન્ડકિંગ ક્ષેત્ર હરીફાઇ દાખલ કરવામા ંઆવી છે. અને ખાનગી ક્ષેતે્ર ૩૬ તવદેશી બેંકોને  ારિમા ંમજં રી 
આપવામા ંઆવી છે. 

૮.૬ NABARDના સપંતિ સ્ત્રોિ વધિા જાય છે. િેની  રપાઈ થયેલી મિૂી ૧૦૦ કરોિ માથંી ૧૦૦૦ કરોિની 
થઇ ગઈ છે. 

૯.૦ RECOMMENDATION OF NARSIMHAM COMMITTEE-II:- 

૧૯૯૭મા ં ારિના નાણામતં્રી એ તવચાય ું  કે બેન્ડકિંગ કે્ષત્રના રકાથમ િલબકાના REFORMS  પોિાની કામગીરી 
સપંણૂવ રીિે બજાવી લીધલે છે. અને  ારિને હવે નવા સ ધારાની જરૂર છે. િેથી MR. NARSIMHAM સાથ ે
બીજી કતમટીની રચના કરવામા ંઆવી હિી. અતરકાલ ૧૯૯૮મા ં િેણે પોિાનો રરપોટવ  રજૂ કરેલો. જેના મ ખ્ય 
મ દાઓ આ રકામાણે છે. 

૯.૧. બેન્ડકિંગ રરફોમવ કે્ષતે્ર કેન્ડદ્રય અને મહત્વનો મ દ્દો સરકારની માલલકી બેંક કે્ષતે્ર ઘટાિવાનો છે.  ારિમા ં૮૨ 
ટકા જેટલી બેંકો જાહરે કે્ષત્રની છે. વળી, સરકાર જ દીજ દી સિાઓં નીમે છે. અને બેંકોની કામગીરીના રીપોટવ 
મગંાવી થાપણ આપવા અને ન આપવા અંગેની ફરરયાદોનો અભ્યાસ કરે છે. જો બેંકોને સાચા અથવમા ં 
COMMERCIAL બનાવવી હોય િો સરકારે િેની માલલકી ઓંછી કરી િેમને સ્વાયિિા આપવી જોઈએ. 

૯.૨. બેડકોં   ંરાટરીયકરણ રોકવ  ંજોઈએ. 

૯.૩. બેન્ડકિંગ ક્ષેતે્ર  ારિના નાણા મતં્રાલયની દેખરેખ હિેળ કામ કરે છે. અને િેનો મોટા  ાગનો સમય લબન 
ાત્પાદક કાયોમા ંવપરાય છે, આથી બેંકોને ખાસ અલગ મતં્રાલય નીચે મ કવી જોઈએ. 

૯.૪ SENIORITY રકામાણે રકામોશન અપાવ  ંજોઈએ. 

૯.૫ બેડકોમા ં રિી માટે નવી નીતિ નક્કી કરવી જોઈએ. 

૯.૬ બેડકોના નાણાકીય પત્રકો વધ  પારદશવક હોવા જોઈએ. 

૯.૭ બેંકોને સ્વાયિિા આપવી જોઈએ. 

૯.૮. બેંકોનો લબન કાયવરિ તમલકિો ૫ ટકા સ ધી ઘટાિવી જોઈએ.  

૯.૯  બેડકને બોિવ દ્વારા સચંાલલિ કરવી જોઈએ. િે એક વ્યાવસાતયક કંપની િરીકે કામ કરે િેવ  ંકરવ  ંજોઈએ. 

૯.૧૦ બેડકોની ૫૧ટકા માલલકી ખાનગી હાથોમા ંસોપવી જોઈએ. 
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૧૦.૦ MAIN ISSUES TO BE CONSIDERED WHILE BANKING SECTOR REFORMS:- 

૧૦.૧ વ્યાજના દર કેવી રીિે નક્કી કરવા? બદલિા પયાવવરણમા ંટકી રહવેા અને તવદેશી બેંકોની હરરફાઇન ે
પહોચી વળવા આપણે અગ્રિા  મ આપવાં   ંછોિી બધા માટે સરખા વ્યાજના દર લગાવવા જોઈએ. 

૧૦.૨ સાચો વ્યાજનો દર નક્કી કરવ  ં બહ  મ શ્કેલ કાયવ છે. થાપણો ાપરથી િે સમજવ  ં અને નક્કી કરવ  ં
લગ ગ અશક્ય છે. અને જો આમ કરીએ િો વ્યાજના દર સિિ બદલાિા રહશેે. જે બેડકની 
CREDITABILITY માટે રકાશ્નાથવ છે. 

૧૦.૩ R.B.I. દ્વારા વ્યાજ માટે અપાિી રકમ વધિી જાય છે. 

૧૦.૪ લેણાની RECOVERY બહ  ઓંછી થાયછે આથી  RECOVERY ને ઝિપી કરવા અને વધારવા કેટલાક 
પગલા લેવા જોઈએ. 

૧૦.૫ NABARD પાસે ઘણા સ્ત્રોિ છે. પણ િેની પ નઃરચના કરવાની જરૂર છે. 

૧૦.૬ નાબાિે ઘણા નાણા એકિા કરેલ છે. આથી િેની તધરાણ કરવાની લાયકાિ પણ વધી છે. છિા,ં ઘણા 
બધા નાણા ધીયાવ વગરના પિયા છે. જે ના થવ  ંજોઈએ. 

૧૦.૭. ટૂંકા સમયમા ં થિા બેડકના માળખાગિ ફેરફારો અટકાવવા જોઈએ અને ગ્રાહકોને લગિો અલ ગમ 
સ્વીકારવો જોઈએ.  

૧૧.૦  INSURANCE SECTOR REFORMS:- 

વીમાકે્ષત્ર  ારિમા ં જાહરેકે્ષતે્ર ઇજારાશાહી ધરાવે છે. મલ્હોત્રા કતમટીએ િેના LIBERALIZATION માટે  
REPORT આપેલો પણ  ાજપ સરકારે િેનો તવરોધ કરેલો. વીમાકે્ષતે્ર મ ખ્યત્વે ત્રણ ફેરફારો થવા જોઈએ. 

૧૧.૧. STATUTORY તવમાની  REGULATORY સિા હોવી જોઈએ. 

૧૧.૨. વીમા કંપનીઓંએ સ્વાસ્્યના વીમાક્ષેતે્ર રકાવેશવ  ં જોઈએ. પેડસનના ધધંામા ંપણ આવવ  ંજોઈએ. 
 ારિમા ંહાલ ૨૦ MILLION લોકોજ  હલે્થ વીમો ધરાવે છે. 

૧૧.૩. જીવનવીમા ક્ષેત્રે ધધંો તવકસાવવો જોઈએ. 

 ારિમા ંવીમાકે્ષતે્ર નવી ટેકનોલોજી લાવવા અને PRODUCT EXPERTISE માટે તવદેશી કંપનીઓને દાખલ 
કરવી જોઈએ. અને ૪૯ ટકા જેટલી માલલકી તવદેશી કંપનીઓને JOINT VENTURE દ્વારા અપાવી જોઈએ. 

હાલમા ંLIC અન ે GIC  ારિમા ંપાણી, વીજળી, સ્વાસ્્ય અને મકાન ક્ષેતે્ર માળખાગિ સ તવધાઓ તવકસાવવા 
૬૦૦૦ થી ૭૦૦૦ કરોિ જેટલી રકમ પરૂી પાિે છે. જો  ારિમા ંતવમાને ધધંા િરીકે તવકસાવવામા ંઆવે િો 
દરેક કંપની ઓંછામા ંઓંછી ૫૦૦૦ કરોિ જેટલી વાતર્ષિક રકમ આપી શકે. અને આ એકજ રસ્િો છે જે લાબંા 
ગાળાના માળખાગિ PROJECT માટે નાણા આપી શકે. 
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વળી, સરકારે સમય જિા LIC અન ે GIC માથંી િેં   ંરોકાણ ઘટાિવ  ંજોઈએ. બેન્ડકિંગ કે્ષત્રની જેમ વીમાકે્ષતે્ર 
પણ સરકારની માલલકી વ્યાવસાતયકપણા, સચંાલકીય સ્વાયિિા, ગ્રાહક સાથે મૈત્રી પણૂવ સબંધંોમા ંઅિચણ રૂપ 
બને છે. 

૧૨.૦ ાપસહાર (CONCLUSION):- 

આ બધા સ ધારા  જો વ્યવસ્સ્થિ, રીિે અમલમા ંમકૂાય િો ૨૧મી સદીમા ંબીજા દેશો સાથે વ્યવસ્સ્થિ હરરફાઇ 
શક્ય બનશે. 

LIST OF ABBRIVIATION 
RBI: RESERVE BANK OF INDIA 
IFS: INDIAN FINANCIAL SYSTEM 
UTI: UNIT TRUST OF INDIA 
IDBI: INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA 
NABARD: NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT 
SBI: STATE BANK OF INDIA 
IC&ICI: INDUSTRIAL CREDIT AND INVESTMENT CORPORATION OF INDIA 
IFCI: INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 
NCDC: NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION 
RRB: REGIONAL RURAL BANK 
LIC: LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA 
GIC: GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA 
CANBANK: CANARA BANK 
BOI: BANK OF INDIA 
PNB: PUNJAB NATIONAL BANK 
NBFC: NON-BANKING FINANCIAL COMPANY 
OTCEI: OVER THE COUNTER EXCHANGE OF INDIA 
NASDAQ: NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS AUTOMATED QUOTATION 
NSE: NATIONAL STOCK EXCHANGE 
SAARC: SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL COOPERATION 
NAM:- NON-ALIGNED MOVEMENT 
GDP: GROSS DOMESTIC PRODUCT 
G-15: GROUP OF 15 
SLR: STATUTORY LIQUIDITY RATIO 
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UCO:UNITED COMMERCIAL BANK 
 

************************************************************************* 
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Assistant professor  

Faculty of Commerce 

Government Commerce Colleges 

Jamnagar 
 

 

Copyright © 2012 - 2016 KCG. All Rights Reserved. | Powered By: Knowledge Consortium of Gujarat 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Assistant_professor

