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રિઝર્વ બેન્ક : નાણાાંનીતિ – ૨૦૧૮ 
  વિશ્વની કોઈ પણ દેશની બેન્કકગ પધ્ધવિમ ાં રિઝિવ બેકક સિોચ્ચ સ્થ ન ધિ િે છે. અકય વ્ય પ િી બેકકો કિિ ાં 

મધ્યસ્થ બેકકન ાં સ્થ ન વિવશષ્ટ પ્રક િન ાં હોય છે. મધ્યસ્થ બેકક દેશની અથવિાંત્રની આવથિક સ્સ્થિિ  જાળિી િ ખન િ 
એક કેન્કિય સાંસ્થ  છે. દિેક દેશન  વિક સમ ાં િેની મધ્યસ્થ બેકકન ાં અનેક િન્ષ્ટએ મહત્િ િહલે  ાં હોય છે. ભ િિની 
મધ્યસ્થ બેકક એટલે ‘ રિઝિવ બેકક ઓફ ઈન્કિય  ’. મધ્યસ્થ બેકકની ગેિહ જિીમ ાં વ્ય પ િી બેકકો મનફ િે િેમ 
વધિ ણ કિે િો દેશન ાં અથવિાંત્ર િેજી – માંદીન  ચક્રવ્યહૂમ ાં ફસ ય છે અને િેથી આવથિક સ્સ્થિિ , ઝિપી આવથિક 
વિક સ અને પ્રજાનો સિક િમ ાં િહલેો વિશ્વ સ ખિમ થઈ જાય છે. મધ્યસ્થ બેકક એિી સાંસ્થ  છે કે જે દેશ ન  
વિશ ળ આવથિક રહિ મ ટે ન ણ ાંન  આંિરિક અને બ હ્યમલૂ્યમ ાં સ્સ્થિિ  જાળિિ ન  હતે  થી ન ણ ાં, શ ખ િેમજ 
બેન્કકગ વ્યિસ્થ ન ાં વનયમન કિે છે. આ િીિે મધ્યસ્થ બેકક આવથિક સ્સ્થિિ ની જાળિણી કિીને ઉત્પ દન, 
િોજગ િીને પ્રોત્સ હન પરૂ ાં પ િીને દેશની આવથિક પ્રગવિમ ાં પોિ ન ાં યોગદ ન આપિી એક વિવશષ્ટ સાંસ્થ  છે. 
મધ્યસ્થ બેકક અથવિાંત્રની જરૂરિય િ અન સ િ પોિ ની ન ણ કીય નીવિ દ્વ િ  શ ખન ાં સ ાંક ચન અથિ  િો શ ખન ાં 
વિસ્િિણ કિિી હોય છે. આમ કિીને દેશમ ાં સ્સ્થિિ  જાળિિ નો પ્રય સ કિે છે.  

 રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ન્િયાની ર્ર્વ ૨૦૧૮ – ૧૯ ની નાણાાં નીતિની સમીક્ષા :  

  ૬ જૂન, ૨૦૧૮ન  િોજ રિઝિવ બેકક ઓફ ઈન્કિય  એ ચ લ  ન ણ ાંકીય િર્વની ન ણ ાં નીવિની સમીક્ષ  જાહિે કિી 
હિી. ઓઈલન  િધિ  જિ  ભ િને પગલે મોંઘિ િી િધિ ન  અંદ જથી રિઝિવ બેંક ઓફ ઈન્કિય એ ચ િ િર્વમ ાં 
પ્રથમ િખિ િેપોિેટ ૦.૨૫ ટક  િધ િી ૬.૨૫ ટક  કયો છે. જેન  પરિણ મ સ્િરૂપે હોમ, ઓટો સરહિની લોનન  
હપ્િ ની િકમ િધશે. ૬ સભ્યોની બનેલી મોવનટિી પોલલસી કવમટી (એમપીસી) ન  િમ મ સભ્યોએ િેપોિેટ 
િધ િિ ની િિફેણ કિી હિી. રિઝિવ બેકક જે દિે અકય બેકકોને વધિ ણ કિે છે િેને િેપોિેટ કહિે મ ાં આિે છે. જય િે 
રિઝિવ બેંક જે દિે અકય બેકકો પ સે થી વધિ ણ લે છે િેને રિિસવ િેપોિેટ કહિે મ ાં આિે છે. રિઝિવ બેકકે રિિસવ 
િેપોિેટ પણ ૦.૨૫ ટક  િધ િીને ૬ ટક  કયો છે. જય િે િોકિ અન મિ દિમ ાં (સીઆિઆિ) કોઈ ફેિફ િ કિિ મ ાં 
આવ્યો નથી, િે ચ િ ટક એ સ્સ્થિ િ ખિ મ ાં આવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ અગ ઉ ૨૮ જાકય આિી, ૨૦૧૪ ન  
િોજ િેપોિેટ ૦.૨૫ ટક  િધ િી ૮ ટક  કિિ મ ાં આવ્યો હિો. ત્ય િબ દ ચ િ િર્વમ ાં છ િખિ િેપોિેટમ ાં ઘટ િો 
કિિ મ ાં આવ્યો હિો. છેલ્લે બીજી ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ ન  િોજ િેપોિેટ ૦.૨૫ ટક  ઘટ િી ૬ ટક  કિિ મ ાં આવ્યો હિો. 
રિઝિવ બેકકે ન ણ કીય િર્વ ૨૦૧૮-૧૯ મ ટે જીિીપીનો અંદ જ ૭.૪ ટક  િ ખ્યો છે. જય િે ન ણ કીય િર્વ ૨૦૧૮-
૧૯મ ાં ફુગ િો ૪.૭ ટક થી ૪.૯ ટક ની િચ્ચે િહિે નો અંદ જ મકૂયો છે.  
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 રિઝર્વ બેન્કનાાં મહત્ર્ના દિોની સ્થિતિ : -  
૧) િેપોિેટ  
  “રિઝિવ બેકક જે દિે અકય બેકકોને વધિ ણ કિે છે િેને િેપોિેટ કહિે મ ાં આિે છે.” અથવિાંત્ર ની જરૂરિય િને 

ધ્ય નમ ાં િ ખી રિઝિવ બેકક િેપોિેટમ ાં ફેિફ િ કિે છે. િેપોિેટમ ાં ઘટ િો  કિિ મ ાં આિે િો દેશમ ાં હોમ, ઓટો, 
પસવનલ લોન િગેિે સસ્િી થ ય છે. જય િે િેન થી વિર ધ્ધ િેપોિેટમ ાં િધ િો કિિ મ ાં આિે િો દેશમ ાં હોમ, 
ઓટો,પસવનલ િગેિે લોન મોંઘી થ ય છે. એવપ્રલ ૨૦૧૨થી અત્ય િ સ ધીની િેપોિેટ ની સ્સ્થવિ આ પ્રમ ણે જોિ  મળે 
છે. 

ટેબલ – ૧  
એવપ્રલ ૨૦૧૨થી જૂન, ૨૦૧૮ સ ધીની િેપોિેટની સ્સ્થવિ  

સમયગ ળો િેપોિેટ (ટક મ ાં) ટક િ િી ફેિફ િ 
એવપ્રલ ૨૦૧૨ ૮.૦૦ - 

જાકય આિી ૨૦૧૩ ૭.૭૫ -૦.૨૫ 
મ ચવ ૨૦૧૩ ૭.૫૦ -૦.૨૫ 
મે ૨૦૧૩ ૭.૨૫ -૦.૨૫ 

સપ્ટેમ્બિ ૨૦૧૩ ૭.૫૦ +૦.૨૫ 
ઓક્ટોબિ ૨૦૧૩ ૭.૭૫ +૦.૨૫ 
રિસેમ્બિ ૨૦૧૩ ૭.૭૫  
જાકય આિી ૨૦૧૪ ૮.૦૦ +૦.૨૫ 
જાકય આિી ૨૦૧૫ ૭.૭૫ -૦.૨૫ 
મ ચવ ૨૦૧૫ ૭.૫૦ -૦.૨૫ 
જૂન ૨૦૧૫ ૭.૨૫ -૦.૨૫ 

સપ્ટેમ્બિ  ૨૦૧૫ ૬.૭૫ -૦.૫૦ 
એવપ્રલ ૨૦૧૬ ૬.૫૦ -૦.૨૫ 

ઓકટોબિ ૨૦૧૬ ૬.૨૫ -૦.૨૫ 
ફેબ્ર આિી ૨૦૧૭ ૬.૨૫ - 
ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ ૬.૦૦ -૦.૨૫ 
ઓક્ટોબિ ૨૦૧૭ ૬.૦૦ - 
રિસેમ્બિ ૨૦૧૭ ૬.૦૦ - 
ફેબ્ર આિી ૨૦૧૮ ૬.૦૦ - 
જૂન ૨૦૧૮ ૬.૨૫ +૦.૨૫ 

સ્ત્રોિ : - ૧) Handbook of statistics on the indian Economy, Reserve Bank of india 201617 
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    ૨) newspaper   
  ટેબલ -૧ િપ સિ  ખ્ય લ આિે છે કે એવપ્રલ ૨૦૧૨ મ ાં િેપોિેટ ૮ ટક  પિ હિો, િે ક્રમશ ઘટીન ેમે ૨૦૧૩ 

મ ાં ૭.૨૫ ટક  અને ત્ય િ પછીન  સમયમ ાં ક્રમશ: િધીને જાકય આિી ૨૦૧૪ મ ાં પ ન: ૮ ટક  થયેલો જોિ  મળે છે. 
જય િે જાકય આિી ૨૦૧૪ પછીન  સમયગ ળ મ ાં િબકક િ િ ઘટીને ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ મ ાં ૬ ટક  કિિ મ ાં આવ્યો છે. 
ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ થી ફેબ્ર આિી – ૨૦૧૮ સ ધી િેપોિેટ ૬ ટક  સ્સ્થિ જાળિી િ ખિ મ ાં આવ્યો  છે. જૂન ૨૦૧૮ મ ાં 
રિઝિવ બેંકે િેપોિેટમ ાં ૦.૨૫ ટક  િધ િો કિી િે ૬.૨૫ ટક  કયો છે.  

 

૨) રિર્સવ િેપોિેટ  
 “ રિઝિવ બેકક જે દિે અકય બેકકો પ સેથી વધિ ણ લે છે િેને રિિસવ િેપોિેટ કહિે મ ાં આિે છે”.  
 રિઝિવ બેકક રિિસવ િેપોિેટમ ાં િધ િો કિે ત્ય િે સ મ કય ગ્ર હકો મ ટે વધિ ણ મોંઘ  બને છે, ક િણકે બેકકો પ સે ઊંચ  

વ્ય જ દિે રિઝિવ બેકકને વધિ ણ આપિ નો વિકલ્પ ખ લ્લો બને છે મ ટે.  એ જ િીિે રિિસવ િેપોિેમ ાં ઘટ િો કિિ મ ાં 
આિે ત્ય િે સ મ કય ગ્ર હકો મ ટે વધિ ણ સસ્ત   બને છે. એવપ્રલ ૨૦૧૨ થી અત્ય િ સ ધીની રિિસવ િેપોિેટની સ્સ્થવિ 
આ પ્રમ ણે છે.  

ટેબલ – ૨  
એતિલ ૨૦૧૨ િી જૂન ૨૦૧૮ સધુીની રિર્સવ િેપોિેટની સ્થિતિ 

સમયગાળો       રિર્સવ િેપોિેટ (ટકામાાં) ટકાર્ાિી ફેિફાિ 
એવપ્રલ ૨૦૧૨ ૭.૦૦ - 

જાકય આિી ૨૦૧૩ ૬.૭૫ -૦૨૫ 
મ ચવ ૨૦૧૩ ૬.૫૦ -૦.૨૫ 
મે ૨૦૧૩ ૬.૨૫ -૦.૨૫ 

સપ્ટેમ્બિ ૨૦૧૩ ૬.૫૦ +૦.૨૫ 
ઓક્ટોબિ ૨૦૧૩ ૬.૭૫ +૦.૨૫ 
રિસેમ્બિ ૨૦૧૩ ૬.૭૫ - 
જાકય આિી ૨૦૧૪ ૭.૦૦ +૦.૨૫ 
જાકય આિી ૨૦૧૫ ૬.૭૫ -૦.૨૫ 
મ ચવ ૨૦૧૫ ૬.૫૦ -૦.૨૫ 
જૂન ૨૦૧૫ ૬.૨૫ -૦.૨૫ 

સપ્ટેમ્બિ ૨૦૧૫ ૫.૭૫ -૦.૫૦ 
એવપ્રલ ૨૦૧૬ ૬.૦૦ +૦.૨૫ 
ઓક્ટોબિ ૨૦૧૬ ૫.૭૫ -૦.૨૫ 
ફેબ્ર આિી ૨૦૧૭ ૫.૭૫ - 
એવપ્રલ ૨૦૧૭ ૬.૦૦ +૦.૨૫ 
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ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ ૫.૭૫ -૦.૨૫ 
ઓક્ટોબિ ૨૦૧૭ ૫.૭૫ - 
રિસેમ્બિ ૨૦૧૭ ૫.૭૫ - 
ફેબ્ર આિી ૨૦૧૮ ૫.૭૫ - 
જૂન ૨૦૧૮ ૬.૦૦ +૦.૨૫ 

 

સ્ત્રોિ :- ૧) Handbook of statistics on the Indian Economy, Reserve Bank of India 2016-17 

    ૨) newspaper   
  ટેબલ – ૨ િપ સિ  ખ્ય લ આિે છે કે એવપ્રલ ૨૦૧૨ મ ાં રિિસવ િેપોિેટ ૭ ટક  હિો િે ક્રમશ: ઘટીને મે 

૨૦૧૩મ ાં ૬.૨૫ ટક  અને ત્ય િપછીન  સમયમ ાં ક્રમશ: િધીને જાકય આિી ૨૦૧૪મ ાં ૭ ટક  થયેલ જોિ  મળે છે. 
જય િે જાકય આિી ૨૦૧૪ પછી ક્રમશ: ઘટીને સપ્ટેમ્બિ ૨૦૧૫ મ ાં ૫.૭૫ ટક , એવપ્રલ ૨૦૧૬મ ાં િધીને ૬ ટક , 
જય િે ઓક્ટોબિ ૨૦૧૬ થી ફેબ્ર આિી ૨૦૧૭ સ ધી ઘટીને ૫.૭૫ ટક  થયેલ જોિ  મળે છે. એવપ્રલ ૨૦૧૭મ ાં પ ન: 
િધીને ૬ ટક  થયેલ જોિ  મળે છે. ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ આ દિ ઘટીન ે૫.૭૫ થયેલ છે, જે ફેબ્ર આિી – ૨૦૧૮ સ ધી 
સ્સ્થિ જાળિી િ ખિ મ ાં આિેલ છે. જય િે જૂન ૨૦૧૮મ ાં ૦.૨૫ ટક  િધ િીને રિિસવ િેપોિેટ ૬ ટક  કિિ મ ાં 
આવ્યો છે.  

 

૩) કેશ રિઝર્વ િેતશયો (CRR) 
  “બેકકોએ િેમની થ પણોન  અમકૂ ટક  િકમ િોકિ અન મિ િિીકે રિઝિવ બેકક પ સે િ ખિી પિે છે, િેને કેશ 

રિઝિવ િેવશયો કહ ેછે.”  
  રિઝિવ બેકકને ૧૯૬૨ન  RBI એકટ હઠેળ િોકિ અન મિન ાં પ્રમ ણ નક્કી કિિ ની સિ  મળેલ છે. સ મ કય 

િીિે િોકિ અન મિન ાં પ્રમ ણ ૩થી૧૫ ટક  િચ્ચે બદલ ત   િહ ેછે. જાકય આિી ૨૦૧૨થી અત્ય િ સ ધીની કેશ રિઝિવ 
િેવશયોની સ્સ્થવિ આ પ્રમ ણે છે.  

 
 

ટેબલ – ૩  
જાન્યઆુિી ૨૦૧૨િી જૂન ૨૦૧૮ સધુીની કેશ રિઝર્વ િેતશયો  ની સ્થિતિ  

સમયગાળો CRR (ટકામાાં) ટકાર્ાિી ફેિફાિ 
જાકય આિી૨૦૧૨ ૫.૫૦ - 
મ ચવ ૨૦૧૨ ૪.૭૫ -૦.૭૫ 

સપ્ટેમ્બિ ૨૦૧૨ ૪.૫૦ -૦.૨૫ 
નિેમ્બિ ૨૦૧૨ ૪.૨૫ -૦.૨૫ 
ફેબ્ર આિી ૨૦૧૩ ૪.૦૦ -૦.૨૫ 
જૂન ૨૦૧૫ ૪.૨૫ +૦.૨૫ 

સપ્ટેમ્બિ ૨૦૧૫ ૪.૦૦ -૦.૨૫ 
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એવપ્રલ ૨૦૧૬ ૪.૦૦ - 
ઓક્ટોબિ ૨૦૧૬ ૪.૦૦ - 
ફેબ્ર આિી ૨૦૧૭ ૪.૦૦ - 
એવપ્રલ ૨૦૧૭ ૪.૦૦ - 
ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ ૪.૦૦ - 
ઓક્ટોબિ ૨૦૧૭ ૪.૦૦ - 
રિસેમ્બિ ૨૦૧૭ ૪.૦૦ - 
ફેબ્ર આિી ૨૦૧૮ ૪.૦૦ - 
જૂન ૨૦૧૮ ૪.૦૦ - 

 

સ્ત્રોિ : - ૧) Handbook of statistics on the Indian Economy, Reserve Bank of India 2016-17 

    ૨) newspaper   
  ટેબલ – ૩ િપ સિ  જાણિ  મળે છે કે જાકય આિી ૨૦૧૨મ ાં કેશ રિઝિવ િેવશયો ૫.૫૦ ટક  હિો, િે ક્રમશ: 

ઘટીને ફેબ્ર આિી ૨૦૧૩ મ ાં ૪ ટક  અને જૂન ૨૦૧૫મ ાં િધીને ૪.૨૫ ટક  થયેલો જોિ  મળે છે.ત્ય િપછીન  
સમયગ ળ મ ાં ઘટીને ૪ ટક  થયેલો જોિ  મળે છે.જૂન ૨૦૧૮મ ાં કેશ રિઝિવ િેવશયો ૪ ટક  યથ િિ િ ખિ મ ાં 
આવ્યો છે.  

૪) બેન્ક દિ  
  “મધ્યસ્થ બેકક વ્ય પ િી બેકકો ને જે વ્ય જન  દિે બેકકોન  પ્રથમ શે્રણીન  વ્ય પ િી લબલોને પ ન: િટ િી આપે 

છે અથિ  મ કય કિેલી જામીનગીિીઓ ને િટ િી આપી વધિ ણ કિે છે, િે દિને બેકક દિ કહિે મ ાં આિે છે.”  
  બેકક દિ અને વ્ય જન  બજાિ દિ િચ્ચે ચોકકસ સાંબાંધ જોિ  મળે છે. બેકક દિ િધિ  વ્ય જન  બજાિ દિમ ાં 

િધ િો અને બેકક દિ ઘટિ  વ્ય જન  બજાિ દિમ ાં ઘટ િો થ ય છે. આમ મધ્યસ્થ બેકક િેન  બેકક દિમ ાં િધ િો – 
ઘટ િો કિીને વ્ય જન  બજાિ દિ અને શ ખ પ્રમ ણન ાં વનયાંત્રણ કિે છે.  

 

  એવપ્રલ ૨૦૧૨ મ ાં બેકક દિ ૯ ટક  હિો િે ક્રમશ: ઘટીને મે ૨૦૧૩મ ાં ૮.૨૫ ટક  થયેલો જોિ  મળે છે. જય િે 
જ લ ઈ ૨૦૧૩મ ાં િધીન ે૧૦.૨૫ ટક  થયો હિો. ત્ય િપછી ક્રમશ: ઘટીને ઓગસ્ટ ૨૦૧૭મ ાં ૬.૨૫ ટક  થયો છે. 
જૂન ૨૦૧૮મ ાં બેકક દિ ૬.૨૫ ટક  યથ િત ્જાળિી િ ખિ મ ાં આવ્યો છે.  

 

 

 રિઝિવ બેકક ની ન ણ ાંનીવિની મ ખ્ય બ બિો : -  
 િેપોિેટ ૨૫ બેવસસ પોઈકટ િધ િીને ૬.૨૫% કયો. 
 રિિસવ િેપોિેટ પણ ૦.૨૫% િધ િીને ૬% વનધ વરિિ કયો.  
 CRR ૪% ન  દિે સ્સ્થિ િ ખિ મ ાં આવ્યો.  
 નિ  ન ણ ાંકીય િર્વમ ાં વ્ય જદિમ ાં િધ િ ની આશાંક .  
 આ મ િ નીવિ ની બેઠક બે નરહ પિાંત   ત્રણ રદિસ મ ટે હિી.  
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 MPC ન  બધ  જ સભ્યોએ વ્ય જદિ મ ાં િધ િ નો મિ આપ્યો.  
 RBI એ પોલલસીન ાં સ્ટેકિ કય ટ્રલ જ િ ખ્ય ાં છે.  
 ખ દ્ય અને ફય અલ મોંઘિ િી દિમ ાં િધ િ ની આશાંક . 
 FY ૧૯ મ ટે વિક સ દિન ાં અન મ ન ૭.૪% િહિે ન ાં અન મ ન.  
 એવપ્રલ – સપ્ટેમ્બિમ ાં સીપીઆઈ ૪.૮% થી૪.૯% િહિે ન ાં અન મ ન.  
 ઓક્ટોબિ – મ ચવ મ ાં સીપીઆઈ ૪.૭% િહિે ન ાં અન મ ન.  
 એવપ્રલ- સપ્ટેમ્બિમ ાં GDP ૭.૫ % થી ૭.૬% િચ્ચે િહશેે.  
 ઓક્ટોબિ – મ ચવમ ાં GDP ગ્રોથ ૭.૩% થી ૭.૪% િહિે ની સાંભ િન . 
 ૨૦ જૂને MPC ની વમવનટ્સ જાહિે કિિ મ ાં આિશે.  
 ૩૧ જ લ ઈથી ૧ ઓગસ્ટમ ાં આગ મી બેઠક મળશે.  
 

 ઉપસાંહાિ : - 
  મધ્યસ્થ બેકકન ાં ક યો વિવિધ અને અનેક છે, િેન  બધ ાં ક યોમ ાં શ ખ વનયાંત્રણન ાં ક યવ સૌથી િધ  મહત્િન ાં છે. 

રિઝિવ બેકક સમય – સાંજોગોને ધ્ય નમ ાં િ ખી સમ્રગ અથવિાંત્રન  રહિમ ાં હોય િેિી અન કળૂ ન ણ ાંનીવિ નો અમલ 
કિે છે. રિઝિવ બેકકન  ગિનવિ ઉર્જિિ પટેલ અને ન ણ ાંનીવિ કવમટીન  સભ્યો એ િિવમ ન પરિસ્સ્થવિને ધ્ય નમ ાં 
િ ખી િેપોિેટ અને રિિસવ િેપોિેટમ ાં ૦.૨૫ ટક નો િધ િો કયો છે. િેન  પરિણ મે દેશમ ાં હોમલોન, ઓટોલોન, 
પસવનલ લોન, કોપોિેટ લોન િગેિે લોન મોંઘી થશે. પિીણ મે દેશની જનિ એ િધ  વ્ય જનો દિ ચકૂિિો પિશે. િો 
બીજી બ જ  રિઝિવ બેકકની િિવમ ન ન ણ નીવિ ન  ક િણે દેશમ ાં ફુગ િ નો દિ આગળ િધિો િોકી શક શે. 
પરિણ મ સ્િરૂપ લ ાંબ ગ ળે દેશન  વિક સને ગવિ મળશે.  
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