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பபொருளொதொரம் பகுதி - 8 

8. வங்கியியல் (BANKING) 

வங்கியின் வரலொறு 

 ப ொதுவொக வங்கி என் து வணிக வங்கிகளையே குறிக்கும். வங்கி என்ற 
ப ொல் பெர்மொனிே பமொழிேொன  ொங்க்(banck) லிருந்து உருவொகிேது. 

 வங்கி என் து கூட்டுப்  ங்குநிதி(Joint Stock Fund)  அல்லது குவிேல் (Heap) 
எனப் டும்.  ிபெஞ்சு பமொழிச் ப ொல்லொன  ொங்யக(Bangue) மற்றும் இத்தொலிே 
பமொழிச் ப ொல்லொன  ொங்கொ(Banco) ஆகிேவற்றிலிருந்து யதொன்றிேிருக்கலொம். 

 இத்தொலிே பமொழிேில்  ொங்கொ எனப் டுவது இருக்ளகளேக் குறிக்கும். 
அதிலிருந்து  ணம் மொற்று வர் அல்லது இளைத்தெகர்கள்  ணத்தின் 
ஒருவளகளே மற்பறொரு வளகேொக மொற்றித் தருவதன் மூலம் வங்கி 
வொணி ம் ப ய்தனர். இவ்வொறு  ழங்கொல வங்கிேில் முளற  ணமொற்று 
வொணி த்துைன் பதொைர்பு பகொண்டிருந்தது. 

 1157 ல், முதல் ப ொதுவங்கி நிறுவனமொன பவனிஸ் வங்கி 
யதொற்றுவிக்கப் ட்ைது. 

  ொர் ியலொனொ வங்கி மற்றும் பெயனொவொ வங்கி முளறயே 1401 மற்றும் 1407 ம் 
ஆண்டு யதொற்றுவிக்கப் ட்ைன. இளவயே நவனீ வணிக வங்கிகைின் 
முன்யனொடிேொகும். 

 1607 ம் ஆண்டு யதொற்றுவிக்கப் ை ஆம்ஸ்ட்ர்ைொம் வங்கி மற்றும் 1690ல் 
மொம் ர்க்(Mamburg Bank) வங்கிகளுக்குப்  ின்னர்  ரிவர்த்தளன வங்கி முளற 
வைர்ச் ியுற்றது. 

 இங்கிலொந்து நொட்டில் நவனீ வங்கிமுளறளேத் யதொற்றுவித்ததன் ப ருளம 
இத்தொலிளேச் ய ர்ந்த இலம் ொர்டி யூதர்களையே  ொரும். இவர்கள் 
இத்தொலிேிலிருந்து ஐயெொப் ிே நொடுகள் மற்றும் இங்கிலொந்துக்குக் 
குடிப ேர்ந்தனர். 

 இலம் ொர்டி யூதர்கள் இங்கிலொந்தில்  ணத்ளத வட்டிக்குக் பகொடுக்கும் 
வொணி ம் நைத்தினர். 

 1833ல் கூட்டுப்  ங்கு வணிக வங்கிமுளற(Joint stock commercial banking) 
பதொைங்கப்ப ற்றது. 

 நவனீ வங்கிமுளற 19 ம் நூற்றொண்டியலயே வைர்ச் ியுற்றது. 

வங்கி முறை வளர்ச்சி 
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 பதொழிற்புெட் ிக்கு முன்னர் விேொ ொெ அைவு மிக மிகச்  ிறிேதொக இருந்தது. 
 ில ஆண்டுகளுக்குப்  ிறகு விேொ ொெ அலகின் அைவு அதிகரித்தது. எனயவ 
கூட்டு வொணி  முளறகைொன அளமப்பு விேொ ொெ அளமப்புகள் நிறுவப் 
ப ற்றன. இத்தளகே வொணி முளற முதலீடு ப ய் வர்களை விரிவளைேச் 
ப ய்தன. எனயவ குளறவொன முதலீடுகள் உள்ைவர்கள்கூை ப ரிே பதொழில் 
நிறுவனங்கைில்  ங்குதொெர்கள் ஆனொர்கல். ஒரு  ிலர், இைர் ொடுகளை ஏற்று 
இந்நிறுவனங்கைில் முதலீடு ப ய்வளத விரும் வில்ளல. 

 மக்கைொல் ஏற்றுக்பகொள்ைக் கூடிே வளகேில் நிதிளேத் திெட்டுவதற்கொக ஒரு 
நிறுவனம் யதொற்றுவிக்கப் ட்ைது. இவ்வொறு நொட்டிற்கொக முதலீட்டிளன 
திெட்டும் ஒரு நிருவனயம வங்கி எனப் ட்ைது. 

 வங்கி என் து  ணம் மிளகேொகக் பகொண்டிருப் வர்களையும்  ணம் 
யதளவப் டு வர்களையும் இளணக்கும் ஒரு நிறுவனமொகும். 

 இதனுைன் கூை வங்கி தம்மிைமிருந்து  ணம் கைனொகப் ப று வர்கள் 
தவளணத்தவறி (default) ப லுத்துட்அலினொல் ஏற் டும் இைர் ொடுகளையும் 
ஏற்றுக் பகொள்கிறது. 

இந்தியொவில் வங்கிமுறை வளர்ச்சி 

 1770 ல் கல்கத்தொவில் அபலக் ொண்ைர்&யகொ என் வெொல் இந்துஸ்தொன் 
வங்கி துவக்கப் ட்ைது. 

 இந்திேொவில் வங்கொைத்தில் 02.06.1806 ம் ஆண்டு கல்கத்தொ வங்கி 
யதொற்றுவிக்கப் ட்ைது.  ின்னர் இது 02.01.1809 ம் ஆண்டு வங்கொை வங்கி 
என ப ேர் மொற்றப் ட்ைது. 15.04.1840 ம் ஆண்டு  ம் ொய் வங்கி, 01.07.1843 ம் 
ஆண்டு பமட்ெொஸ் வங்கி துவக்கப் ட்ைது. இம்மூன்று வங்கிகளும் மொகொண 
வங்கிகள் என அளழக்கப் ட்ைன. 

  ின்னர் இம்மூன்று வங்கிகளும் 27.01.1921 ல் இளணக்கப் ட்டு இம் ரீிேல் 
வங்கி என ப ேரிைப் ட்ைது. இது 1955 ல்  ொெத ஸ்யைட் வங்கி என ப ேர் 
மொற்றப் ட்டு யத ிேமேமொக்கப் ட்ைது. 

 இந்திேர்கைொல் நிர்வகிக்கப் ட்ை முதல் வங்கி அவுத் வணிக வங்கி-1881 
 முழுளமேொன இந்திே வங்கி 1894 ல் துவக்கப் ட்ை வஞ் ொப் யநஷன்ல் 

வங்கி. 

வங்கிகளின் பழங்கொல நிறலகள் 3 வறகயொன நிறுவனங்கறள உள்ளடக்கியது 
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1. வணிகர் வங்கி(merchant banker): வணிகர் என் வர் அடிப் ளைேில் ஒரு விேொ ொரி 
ஆவொர். நுகர்யவொரின்  ணத்ளதப் ப ற்றுக்பகொண்டு அதளன தங்கைது  ொதுகொப் ில் 
ளவத்துக் பகொள்வொர். 

2. பணத்றத வட்டிக்குக் பகொடுப்பவர்(money lender): இவர் தன்னிைம் உள்ை 
அதிகப் டிேொன  ணத்ளத யதளவப் டு வர்களுக்கு கைனொகக் பகொடுத்து 
அதற்குண்ைொன வட்டிளேயும் ப ற்றுக்பகொள்வொர். 

3. பபொற்பகொல்லர்(gold smith): வொடிக்ளகேொைர்கைின், மதிப்புமிக்க ப ொருள்கைொன 
தங்கம் மற்றும் ளவெம் ஆகிேவற்ளற தனது  ொதுகொப் ில் ளவத்துக்பகொள்வொர். 
வொடிக்ளகேொைர்களுக்குத் யதளவப் டும்ய ொது அதளனத் திருப் ிக் பகொடுத்து 
அதற்கொன வட்டிளேப் ப ற்றுக் பகொள்வொர். 

 தற்கொல வங்கிகள் யமற்கொணும் 3 வளக அம் ங்களையும் ப ற்று 
விைக்குகிறது. 

  முதொேத்தின் முன்யனற்றம், ப ொருைிேல்  ிந்தளனகள், தனித்தன்மி 
விரிவொக்கப் ட்ை  ந்ளதேின் விளைவொக பதொழிற்புெட் ி ஏற் ட்டு அதன் 
கொெணமொக, தற்கொல வணிக வங்கிகள்  வைர்ச் ியுற்றன. வங்கிகைின் 
 ணிேொனது ய மிப்பு மற்றும் கழிவுகளை(Discounts) மட்டுயம ப ய்யும். 

 நிறுவனமொக இல்லொமல் நொட்டின் நிதிளேயும், அறக்கட்ைளை மற்றும் 
ப ொதுமக்கைின் உ ரி இருப்புகளை  ொதுகொக்கும்  ொதுகொவலனொகவும் 
ப ேல் டுகிறது. 

வங்கியியலின் இலக்கணம் (Definition od Banking) 

 ைொக்ைர் எஸ். பெர் ர் மற்றும் எல். ெொர்ட்: வங்கி என் து  ொதொெண வணிக 
நிளலேில் கொய ளலகளை வொடிக்ளகேொைர்கைிைமிருந்து ப ற்று அதளன 
ஏற்றுக்பகொண்டு  ணத்ளத அவெது நைப்புக்கணக்கில்(Current Accounts) கணக்கு 
ளவப் தொகும். 

 ய ம் ரின் 20ம் நூற்றொண்டு அகெொதிேின் கூற்றுப் டி,வங்கி என் து  ணத்ளத 
தன்னகத்யத ளவத்துக் பகொள்வதற்கும், கைன் பகொடுப் தற்கும் மற்றும் 
 ரிவர்த்தளன ய ொன்றவற்ளற ப ய்யும் நிறுவனமொகும். 

 ப ொருைிேலொைர் கிபரளத்தர்: வங்கிேொைர்கைின்  ணி  ரிவர்த்தளன மூலம் 
 ணத்ளதப் ப ற்றும் அதளனக் கைனொகவும் பகொஉப் தொகும். 

 ய ெொ ிரிேர் பகண்ட்: வங்கிேின்  ணிேிளன இவ்வொறு குறிப் ிடுகிறொர். ப ொது 
மக்கைிைம் உள்ை  ணத்தச் ய கரித்து (accumulation through deposit) அப் ணத்ளத 
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யதளவப் டு வர்களுக்கு முன் ணமொக (Advance) பகொடுப் ளத தனது முக்கிேப் 
 ணிேொக பகொண்டிருக்கும் ஒரு நிறுவனயம வங்கிேொகும். 

 வங்கி என் து ப ொது மக்கைிைமிருந்து ளவப்பு நிதிளேப் ப ற்று அதளனக் 
கைனொகவும் முன் ணமொகவும் மக்களுக்யக வழங்குவதொகும். 

பபொருளொதொர வளர்ச்சியில் வங்கிகளின் பங்கு 

 ப ொருைொதொெ வைர்ச் ிேில் வக்கிகள்  ேனுள்ை மற்றும் முக்கிேமொன 
 ங்கிளன வகிக்கின்றன. 

 புழக்கத்திலுள்ை  ணத்தின் ப ரும் குதிளே தங்கள் கட்டுப் ொட்டுக்குள் 
ளவத்துள்ைன. 

வங்கிகளின் பபொதுவொன மற்றும் முக்கியப் பணிகள் 

1. மூலதன ஆக்கத்திலுள்ள பற்ைொக்குறைறயப் பபொக்குதல் 

 எந்த ஒரு ப ொருைொதொெத்திலும் மூலதன ஆக்கம் இல்ளலபேனில் 
ப ொருைொதொெ வைர்ச் ி ஏற் ைொது.  முதொேம் குளறவொக ய மிப் தொல் மூலதன 
ஆக்கத்தில்  ற்றொக்குளற ஏற் டுகிறது. 

 வைரும் நொடுகைில் மூலதனப்  ற்றொக்குளற இருப் தொல் ஒரு 
 ணிேொைர்க்கொன மூலதன  ொதனம் குளறவொகவும், அறிவுத்திறன்  ேிற் ிேில் 
அறிவிேல் முன்யனற்றம் ய ொன்றவற்றில் குளறவும் ஏற் டுகிறது. 

 இப் ற்றொக்குளறளேப் ய ொக்க  ிறந்த வங்கிமுளற  முதொேத்தில்  ிறு 
ய மிப்ள த் திெட்டி, உற் த்தி நிறுவனங்களுக்கு அவற்ளெ முதலீைொகத் 
தருகின்றது. 

வங்கியின் முக்கியச் பசயல்பொடுகள் 

 வங்கிகள் கவர்ச் ிகெமொன வட்டிேைித்து அதிக ளவப்பு நிதிளேத் 
திெட்டுவயதொடு, இதன் மூலம் ப ற்ற ய மிப்ள  ப ேல் முதலீடு(active capital) 
ஆக மொற்றுகின்றன. 

 வங்கிகள் இச்ய மிப்புகளை உற் த்தி நிறுவனங்களுக்கு கைனொக வழங்கி, 
நொட்டு வைர்ச் ிக்கு உதவுகிறது. 

 வங்கிகள்  முதொேத்தின் நிதிவைங்களை உத்தம அைவில்  ேன் டுத்த உதவி 
புரிகின்றன. 

 வங்கிகள் வர்த்தகச் ப ேல் ொடுகைின் முதுபகலும் ொகச் ப ேல் டுகிறது. 



Winmeen VAO Mission 100 2018 

 

5 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

 அேல்நொட்டுப்  ரிவர்த்தளன பதொழில்களை மிகப்ப ரிே வங்கிகள் 
யமற்பகொண்டுள்ைன. 

 உள்நொட்டு பதொழில் நிறுவனங்களுக்கும் அேல்நொட்டு நிறுவனங்களுக்கும் 
இளையே தகுந்த ஏற் ொடு ப ய்து உள்நொட்டு நிறுவனங்களுக்கு யதளவேொன 
இேந்திெங்கள் மற்றும் இதெ  ொதனங்களை பவைிநொட்டிலிருந்து இறக்குமதி 
ப ய்வதற்கு கைனுதவி அைித்து (எதிர்கொல ப லுத்துளக மூலம்) உதவி 
ப ய்கிறது. 

3. அங்கொடி அளவின் விரிவொக்கம் (Extension of the size of the market) 

 வங்கிகைின் நைவடிக்ளககைொல் பதொழில் மற்றும் வணிகம் விரிவளைகிறது. 
 வொங்குயவொருக்கும் மற்றும் விற்ய ொருக்கும் இளையே இளைத்தெகெொக வணிக 

வங்கிகள் ப ேல் டுகிறன. 
 வங்கிகைின் உத்தெவொதத்தின் ய ரில் (bank guarantees)  ண்ைங்கள், 

வழங்கப் டுகின்றன. பதொழில்கள் மற்றும் வொணிகம் விருவளைவது 
மட்டுமல்லொமல் அதன் ப ொருளுக்குத் யதளவேொன உள்நொட்டுச்  ந்ளதக்கும் 
வழிவகுக்கிறது. இதற்கொக வங்கிகள் இைர் ொடுகளை ஏற்றுக்பகொள்கிறது. 

4. ஒரு வட்டொரத்தின் சமநிறல வளர்ச்சிக்கு இயந்திரமொக (engine) வங்கிகள் 
பசயல்படுகின்ைன. 

 ஒரு நொட்டின்  ல்யவறு  குதிகளுக்கு யதளவக்யகற்  நிதி ஒதுக்கீடு ப ய்து 
வணிக வங்கிகள் உதவி ப ய்கிறது. 

 வங்கிகள் தங்கள் நிதிளே உற் த்திக்கொக அதிக அைவு கைன் வழங்கும்ய ொது 
இலொ ம் அதிக அைவு இருக்கும். வங்கிகள்  ல்யவறு  குதிகளை 
யதர்ந்பதடுத்து கிளைகளை அளமத்தல்  ொத்திேமொகிறது. வைர்ச் ி வொய்ப்பு 
அதிகமுள்ை  குதி, வணிக வங்கிகைின் நிதிளே அதிக அைவில் ஈர்க்கிறது. 

  மீ  ஆண்டுகைில், கிளை வங்கிகைின் வட்ைொெ வைர்ச் ிேில் மொற்றம் 
ஏற் ட்டுக் பகொண்டிருக்கிறது. ப ொருைொதொெ வைர்ச் ிக்கொன உள்கட்ைளமப்பு 
(infrastructure) யமம் ொட்டிற்கு வங்கிகள் உதவி புரிகின்றன. எனயவ ஒரு 
வட்ைொெத்தின்  மநிளல வைர்ச் ிக்கு உற் த்தி இேந்திெமொக வங்கிகள் 
ப ேல் டுகின்றன. 

5. பவளொண்றம மற்றும் இதரச் பசயல்பொடுகளுக்கு நிதி உதவி பசய்தல் 

 விளைநில யமம் ொட்டிற்கொகவும், நீர் ொ னத்திற்கொகவும், யவைொண்ளமளே 
நவனீப் டுத்துவதற்கொகவும், இேந்திெமேமொக்குவதற்கொகவும், தங்கைின் 
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உற் த்திளே உருவொக்குவதற்கும் உழவர்கைிக்கு கைன் வ தி 
யதளவப் டுகிறது. 

 வணிக வங்கிகள் தங்கைின் நிதி உதவிளே கொல்நளை  ெொமரிப்பு,  ொல்வைம், 
ஆடுவைர்ப்பு, யகொழி வைர்ப்பு, யதொட்ைக்களல ய ொன்ற துளறகளுக்கும் 
விரிவொக்கம் ப ய்துள்ைன. 

6. மக்களின் வொழ்க்றகத் தரத்றத உயர்த்த உதவுகிைது 

 நுகர்வு முளறளேப் ப ொருத்யத மக்கைின் வொழ்க்ளகத்தெம் அைவிைப் டுகிறது. 
 நுகர்யவொர் அழிேொப்  ண்ைங்கள், அள ேொச் ப ொத்துக்கள் ஆகிேவற்ளற 

வொங்குவதற்கு வங்கிகள்கைனுதவி ப ய்து, அதன்மூலம் அவர்கைின் 
வொழ்க்ளகத் தெம் உேெ உதவுகின்றன. 

 மனித முதலீட்டு ஆக்கத்ளதத் தூண்டியும்,  ணக்பகொள்ளக அளமப்ள  
ஏதுவொக்கியும், பதொழில்முளனயவொளெ ஊக்குவித்தும் நொட்டின் ப ொருைொதொெ 
வைர்ச் ிக்கி வணிக வங்கிகள் ப ரும்  ணிேொற்றுகிறது. 

வணிக வங்கிகள் 

 இலொ த்திற்கொக ப ேல் டும் ஒரு நிறுவனயம வணிக வங்கிேொகும். 
 வணிக வங்கிகைின் பதொன்ளமப்  ணிகைொவது, ப ொதுமக்கைின் ளவப்பு 

நிதிகளை ஏற்றுக்பகொைவது,  ல்யவறு துளறகளுக்கு கைனுதவி அைிப் து 
ஆகிேளவ ஆகும். 

 நவனீ வங்கிேில் முளற வைர்ந்து வருவது ப ொருைொதொெ வைர்ச் ிேில் ஒரு 
இளணச் ப ேல் ொைொக உள்ைதொல் வணிக வங்கிகைின் வைர்ச் ிேில் 
குறிப் ிைத்தக்க மொற்றம் ஏற் ட்ைது. 

 வணிக வங்கிகள் நுகர்யவொருக்கு  லவளக வக்கிப்   ணிகளைச் ப ய்ேத் 
பதொைங்கிேது. 

 முற்கொலத்தில் வணிக வங்கிகள் கூட்டு நிறுவனங்கைொகயவ (Joint Stock 
Companies) இலொ  யநொக்குையனயே ப ேல் ட்ைன. அளவ குறுகிேகொல மற்றும் 
நடுத்தெகொல கைன்களை வணிகர்களுக்கும், பதொழில் அதி ர்களுக்கும் 
கைனுதவி ப ய்து அவர்கைின் யதளவளே பூர்த்தி ப ய்தது. 

 நவனீ கொலத்தில் வங்கிகள் நீண்ைகொல கைன்களை விேொ ொரிகளுக்கும், 
பதொழிலதி ர்களுக்கும் வழங்குகிறது. 

வணிக வங்கிகளின் பணிகள் 

1. றவப்பு நிதிறய ஏற்றுக்பகொள்ளுதல் (அ) ஈர்த்தல் 
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மக்கைின் ய மிப்ள த் திெட்டி ளவப்பு நிதிளே உருவொக்குகிறது. இந்த ளவப்புநிதி 
மூவளகப் டும். 

பசமிப்பு றவப்பு நிதி 

இது மக்களுக்கு  ொதொெணப்  ணத்திற்கொன  ொதுகொப்புப் ப ட்ைகம் ஆகும். இளவ 
ய மிப்புக் கணக்கில் ளவக்கப் டுகிறது. ளவப்புத் பதொளகக்கு ப ேெைவு வட்டி 
அைிக்கப் டுகிறது. யமலும்  ணம் யதளவப் டும்ய ொது ளவப்புதொெருக்கு  ணம் 
வழங்கப் டுகிறது. 

பதறவ றவப்பு 

 இது நைப்புக் கணக்கில் ளவக்கப் டுகிறது. யதளவப் டும்ய ொது ளவப்புதொெர் 
 ணத்ளதப் ப றலொம். ஆனொல் கணக்கு ளவத்திருப் வர் எவ்வைவு பதொளக 
மற்றும் எத்தளன முளற வங்கிேிைமிருந்து  ணத்ளத திரும்  ப ற்றுள்ைொர் 
என் ளதயும்,  ணம் ப றும் எண்ணிக்ளகயும் குறிப் ிையவண்டும். 

 இவ்வளகக் கணக்கு மீது வங்கிகள் வட்டி ஏதும் அைிக்கொது. இவ்வளக 
கணக்குகளை ளவத்திருப் வர்களுக்கு ய ளவக் கட்ைணம் விதிக்கிறது. 

நிரந்தர றவப்பு 

இதளன கொல ளவப்பு என்றும் அளழக்கலொம். ஒப் ந்த கொலத்திற்கு முன் ளவப்பு 
நிதிளேப் ப ற இேலொது. இத்தளகே ளவப்பு பதொளகக்கு அதிக வட்டி 
வழங்கப் டுகிறது. 

2. கடன் வழங்குதல் 

பரொக்கக் கடன் 

 மிளகப் ற்று வ தி(overdraft):  நம் ிக்ளகக்கும், மரிேொளதக்குரிே 
வொடிக்ளகேொைர் தமது வங்கிக் கணக்கில்  ணம் இல்ளலபேன்றொலும் தனது 
யதளவக்கு ஏற்  கொய ொளலளே வழங்கி மிளகப் ற்றொக  ணத்ளதப் ப றலொம். 

 மொற்றுச்  ீட்டுகளைக் கழிவு ப ய்தல்: மூன்று மொதங்களுக்கு, வணிகப் 
 த்திெங்களையேொ, உறுதிப்  த்திெத்ளதயேொ (Promisory Notes) மற்றும் மொற்றுச் 
 ீட்டுகளை மறுகழிவு ப ய்யதொ இச்ப ேல் ொடு வணிக வங்கிகைொல் 
யமற்பகொள்ைப் டுகிறது. 

3. கடன் உருவொக்கம்(Creation of money or credit) 
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 வங்கிேொைெொல் வழங்கப் டும் கைன் ஒரு ளவப்புத்பதொளகளே 
உருவொக்குகிறது. ஏபனனில் வங்கி கைளன வழங்கும்ய ொது 
வொடிக்ளகேொைர் ப ேரில் ஒரு கணக்கு பதொைங்கப் ப றுகிறது. 

 ளவப்புத்பதொளக  ண இருப்ள  அதிகரித்து அதன்மூலம்  ண 
சுழற் ிேொனது புதிே  ணப்புழக்கத்ளத ஏற் டுத்தும். 

4. இதரப் பணிகள் 

நிதிறய மொற்றுதல் 

 நவனீ கொலத்தில் வர்த்தகம் மற்றும் வொணி த்தொல் நிதிளே ஒரு 
இைத்திலிருந்து மற்பறொரு இைத்திற்கு மொற்றுவது கடினமொகிறது. வங்கிகள், 
கொய ொளல(chewues), வளெயவொளல(drafts), வங்கி ஆளண(pay orders),  ேணிேர் 
கொய ொளல(traveller chewues) ய ொன்ற  ொதனங்கைொல் இவ்விைர்ப் ொட்ளை 
ய ொக்குகிறது. இதளன  ரிப ய்தல்(clearing) என்கிறொம். 

முகறமப் பணிகள் 

வொடிக்ளகேொைருக்கு நிதி முகவர்கைொக வணிக வங்கிகள் ப ேல் டுகின்றன. 
ஆயுள்கொப் டீ்டுத் பதொளக, ஓய்வூதிேம்,  ங்குத்பதொளக மூலதனத்பதொளக 
ய ொன்ற அளனத்துத் யதளவகளையும் வணிக வங்கிகள் 
வொடிக்ளகேொைர்களுக்கொக ப ய்து தருகிறது. இதுய ொல, அளவ தங்கம், பவள்ைி 
மற்றும்  ொதுகொப்புப்  த்திெம்(Securities) ய ொன்றவற்ளற வொங்கவும், விற்கவும் 
ப ய்கின்றன. 

பபொது பயன்பொட்டுச் பசறவகள் 

  ொதுகொப்புப் ப ட்ைக வ தி எற் டுத்தித் தருகிறது. 
 கைன் கடிதம் வொடிக்ளகேொைருக்கு வழங்குகிறது. 
 ப ொது நிறுவனங்கள் மற்றும் கூட்ைொண்ளம நிறுவனங்கள் (CORPORATIONS) 

 ங்குகளை வொங்கி கொப் டீு ப ய்கிறது. 
 வர்த்தகம், வணிகம் பதொழில்  ொர்ந்த தகவல் மற்றும் புள்ைிேிேல் 

ஆதொெங்களைத் பதொகுத்தைிக்கிறது. 
 வைர்ந்த வங்கிேிேல் முளற பதொழில் மற்றும் ப ொருைொதொெ வைர்ச் ிளே 

ஊக்குவிக்கும்.  ிறந்த ப ொருைொதொெ  முதொேத்ளத உருவொக்க வங்கிகள் 
உேியெொட்ைமொக உள்ைன. இந்திேொ ய ொன்ற வைர்ந்து வரும் நொடுகைில் வணிக 
வங்கிகளை வைர்ச் ி வங்கிேிேல் என்றும் அளழக்கலொம். 
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 இவ்வங்கிகள் தங்கைின் நிதி ஆதொெம் மூலம் முன்னிரிளமத் துளறக்கும், 
வலிளம குன்றிே துளறகளுக்கும் மற்றும் யவளல வொய்ப்புச்  ொர்ந்த 
திட்ைங்களுக்கும் முதலீடு ப ய்து நொட்டின் வைர்ச் ிேில் முக்கிேப் 
 ங்யகற்கிறது. 

றமய வக்கி(Central Banks) 

நொட்டில் ஒரு தளலளம நிறுவனம் (Apex Institution) இருந்தொல் மட்டுயம அது 
அந்நொட்டின் வங்கிேளமப்பு முளற மற்றும் அதன் ப ேல் ொடுகளை, முளறேொகவும், 
ஒருங்கிளணந்த முளறேிலும் வழி நைத்திச் ப ல்ல முடியும். அவ்வொறொன ஒரு 
தளலளம நிறுவனயம ளமே வங்கி எனப் டுகிறது. 

 நொட்டின் ளமே வங்கிேொனது தன்னொட் ி நிறுவனமொகும். 
 ளமே வங்கி அந்நொட்டின்  ணம் மற்றும் வங்கிேிேல் முளறளேக்  

கட்டுப் டுத்துகிறது. 
 1929 ம் ஆண்டு புருப ல் ில் நளைப ற்ற  ர்வயத   ணம்  ற்றிே மொநொட்டில் 

(International Monetary conference) ஒவ்பவொரு நொட்டிலும் ளமே வங்கி அளமக்க 
யவண்டிேதன் அவ ிேத்ளத வலியுறுத்திேது. 

 இங்கிலொந்து நொட்டின் ளமே வங்கிேொன இங்கிலொந்து வங்கி(Bank of England) 
1694 ம் ஆண்டு நிறுவப் ட்ைது. ளமே வங்கிகைின் ப ேல் ொடுகள் மற்றும் 
அடிப் ளைக் யகொட் ொடுகளை இங்கிலொந்து வங்கி விைக்குவதொல் இது 
வங்கிகைின் வங்கி(mother of central banks) என்றளழக்கப் டுகிறது. 

  ிெொன்சு நொட்டின் ளமே வங்கி  ொங்க் ஆப்  ிெொன்சு கி. ி.1800 நிறுவப் ட்ைது. 
 ஐக்கிே அபமரிக்க நொடுகள் தனது ளமே வங்கிேொன கூட்டு ரி ர்வ் 

முளற(Federal Reserve Banks) 1914 ம் ஆண்டு துவங்கப் ட்ைது. 

றமய வங்கியின் இலக்கணம் 

 ஸ்மித்: ளமே வங்கிேொனது ஒரு தனித்த வங்கிேின் வங்கிேிேல் முளறளேக் 
குறிக்கிறது. இதுதொன்  ணத்ளத பவைிேிடுதலில் முழுளமேொன 
கட்டுப் ொட்ளைப் ப ற்றதொகயவொ, மிஞ் ிே ஏகய ொக தனிஉரிளம 
ப ற்றதொகயவொ உள்ைது ஆகும். 

 பி.கி.ஷொ: ளமே வங்கி நொட்டின் கைளனக் கட்டுப் டுத்தும் ஒரு அளமப் கும். 
 ஹொட்பரொ: ளமே வங்கி என் து கைன் வழங்கும் களை ி புகலிைம் என்கிறொர். 
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 பி.ஏ.சொமுபவல்சன்: ளமே வங்கிேொனது வங்கிகைின் வங்கி ஆகும். யமலும் 
நொட்டின்  ண் அைிப் ிளனக் கட்டுப் டுத்துவதும் (high powered money) மீப்ப ரு 
மதிப்புப்  ணத்ளதக் பகொண்ை அளமப்பு. 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

 நமது நொட்டின் ளமே வங்கிேொன இந்திே ரி ர்வ் வங்கி  ட்ைம் 1934 ம்  டி 
1935 ம் ஆண்டு நிறுவப் ட்ைது. 

 5 லட் ம்  ங்கிகளைக் பகொண்ை 5 யகொடி முதலீட்டில் நிறுவப் ட்ைது. 
 இது 1.1.1949 ல் யத ிேமேமொக்கப் ட்ைது. 
 இது ஒரு கவர்னர் 4 துளண ஆளுநர்கள், 1 அெ ொங்கப்  ிெதிநிதி 14 

உறுப் ினர்கள் பகொண்ை மத்திே இேக்குனர்கள் வொரிேத்தொல் 
நிர்வகிக்கப் டுகிறது. 

 இதன் முதல் கவர்னர்  ர் சுமித் (1935-37) 
 இதன் முதல் இந்திே கவர்னர்  ி.டி.யதஷ்முக் (1948-1949) 
 தற்ய ொளதே ஆளுநர் ெகுெொம் ெொென். இவர் 23 வது ஆளுநர் ஆவொர். 
 4 மண்ைல அலுவலகங்கள் உள்ைன. மும்ள , ப ன்ளன, புது பைல்லி. 

ஒவ்பவொரு வொரிேமும் 5 உறுப் ினர்கைொல் நிர்வகிக்கப் டுகிறது. இதன் 
 தவிக்கொலம் 4 ஆண்டுகள். 
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர்கள் 
ஆளுநர்கள்        பதவிக்கொலம் 

1.  ர் ஆஸ்ய ொர்ன் ஸ்மித்   1.5.1935-30.6.1937 
2.  ர் யெம்ஸ்  ிளெடு பைய்லர்  1.7.1937- 17.2.1943 
3.  ர்  ி.டி. பதஷ்முக்    11.8.1943- 30.6.1949 
4.  ர் ப னகல் ெொமொ ெொவ்   1.7.1949- 14.1.1957 
5. யக.ெி.அம் கயவொன்கொர்   14.1.1957- 28.2.1957 
6. H.V.R. ஐேங்கொர்    1.3.1957- 28.2.1962 
7.  ி. ி.  ட்ைொச் ொர்ேொ    1.3.1962 – 30.6.1967 
8. எல்.யக.ெொ     1.7.1967- 3.5.1970 
9.  ி.என். அதர்கர்    4.5.1970- 15.6.1970 
10. எஸ். பெகநொதன்    16.6.1970- 19.5.1975 
11. என். ி.ப ன் குப்தொ    19.5.1975- 19.8.1975 
12. யக.ஆர். பூரி     20.8.1975- 2.5.1977 
13. எம். நெ ிம்ெம்    2.5.1977- 30.11.1977 
14. ைொக்ைர் I.G.  யைல்    1.12.1977- 15.9.1982 
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15. ைொக்ைர் மன்யமொகன்    6.9.1982- 14.1.1985 
16.  ஏ. யகொஷ்             15.1.1985- 22.12.1990 
17. R.N. மல்யெொத்ெொ     4.2.1985-22.12.1990 
18. S. பவங்கிைெொமன்     22.12.1990- 21.12.1992 
19. Dr.  ி.ெங்கெொென்     22.12.1992-21.11.1997 
20. Dr.  ிமல் ெலொன்     22.11.1997-6.9.2003 
21. Dr.ஒய்.வி. பெட்டி     6.9.2003- 5.9.2008 
22. Dr. திவ்வுரி சுப் ொெொவ்     6.9.2008- 4.9.2013 
23. Dr. ெகுெொம் ெொென்     4.9.2013- இன்று முதல் 

றமய வங்கிக்கும் வணிக வங்கிகளுக்கும் உள்ள பவறுபொடுகள் 

1. நொட்டின்  ணம் மற்றும் வங்கிேிேல் முளறக்கு ளமே வங்கி தளலளம 
வங்கிேொகும். வணிக வங்கிேளமப்பு முளற  ட்ைரீதிேொன ஒரு அலகு 
மட்டுமின்றி ளமே வங்கிக்கு இது கட்டுப் ட்ைதொகும். 

2. ளமே வங்கி  ணம் அச் டித்து வழங்க முற்றுரிளமப் ப ற்றுள்ைது. வணிக 
வங்கிகளுக்கு இவ்வுரிளம இல்ளல. 

3. ளமே வங்கி இலொ  யநொக்கில் ப ேல் ைொது. இதன் யநொக்கம் நொட்டின் 
ப ொருைொதொெக் பகொள்ளககளை வைப் டுத்துவதொகும். ஆனொல் வணிக 
வங்கிகைின் முக்கிேமொன யநொக்கம் தந்து  ங்கிதொெர்களுக்கு இலொ த்ளத 
ஈட்டித் தருவயதேொகும். 

4. ளமே வங்கி நொட்டின் அேல்நொட்டு ப லவொணி இருப்ள  நிர்வகித்து 
வருகிறது. ளமே வங்கிேின் பநற்ப் டுத்துதலுக்யகற்  வணிக வங்கிகள் 
அேல்நொட்டுச் ப லவொணிளே யமற்பகொள்கிறது. 

5. ளமே வங்கி அெ ின் உறுப் ொகவும், வங்கிேொகவும், நிதி ஆயலொ கெொகவும் 
ப ேல் டுகிறது. அயத யநெத்தில், வணிக வங்கிகள் ப ொது மக்க்களுக்கு 
ஆயலொ கெொகவும், வங்கிேொைெொகவும் ப ேல் டுகிறது. 

றமய வங்கியின் பணிகள் 

அளனத்து ளமே வங்கிகளும் தனது  ண யமலொண்ளம மூலம் அதிக வைர்ச் ி வதீம், 
உகந்த பவைிநொட்டு ப லுத்துநிளல ஆகிேவற்றின் மூலம் நொட்டில் ப ொருைொதொெ 
நிளலத் தன்ளமளே ஏற் டுத்த முேற் ிக்கிறது. 

றமய வங்கியின் பபொதுவொன பணிகள் 

1.  ணத்ளத ஒழுங்கு டுத்துதல்(Regulator of currency) 
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 கொகிதப் ணத்ளத (PAPER CURRENCY) பவைிேிடுதல் ளமே வங்கிேின் மிக 
முக்கிேப்  ணிேொகும். 

 ளமே வங்கி  ரூ ொய் நொணேங்களை பவைிேிைொது. இ ரூ ொய் நொணேங்களை 
பவைிேிடுவது இந்திே அெ ின் நிதி அளமச் கம், அதில் ளகய்ந்ழுத்திை 
அதிகொெம் பகொண்ைவர் நிதித்துளற ப ேலொைர். 

 ஒரு ரூ ொய்க்கு அதிகமொன மதிப் ிளனக் பகொண்ை  ணத்தொள்கைில் 
ளகபேழுத்திடு வர் ரி ர்வ் வங்கிேின் ஆளுநர். 

  ட்ைப்பூர்வமொன  ணத்ளத புழக்கத்திற்கு அைித்தல், ளமே வங்கிேின் (ரி ர்வ் 
வங்கிேின்) பவைிேீட்டுத்துளற (Issue Dept.)  ணம் மற்றும் கொசுகளை வணிக  
வங்கிகளுக்கு அைிக்கிறது. 

 நொட்டின் ப ொருைொதொெ நிளலக்யகற்  ளமே வங்கி கைன் மற்றும் 
 ணப்புழக்கத்ளத ஒழுங்கு டுத்துகிறது. 

  ணம் அைிக்கும் முளறேில் ளமே வங்கிேொனது தன்னிைத்யத குறிப் ிட்ை 
அைவு தங்கத்ளதயும் அேல்நொட்டு ப லவொணி இருப்பு மற்றும் ளமப்பு 
(Securities) ஆகிேவற்ளற ளவத்துக்பகொண்டு  ணத்ளத அச் ிட்டு 
பவைிேிடுகிறது. 

 இந்திே ரி ர்வ் வங்கி தன்னிைத்யத ரூ. 115 யகொடி தங்கத்ளதயும் மற்றும் 85 
யகொடி அேல்நொட்டு ளவப்புகளையும் ளவத்திருக்க யவண்டும். ஆனொல்  ணம் 
அச் ிட்டு பவைிேிை எந்த வளெேளறயும் இல்ளல. 

 ளமே வங்கி  ணம் பவைிேிடுவதற்கு முற்றுரிளம ப ற்றுள்ைதொல்  ின்வரும் 
நன்ளமகளைப் ப றுகிறது. அளவேொவன 
1.  ண அைிப்ள  வழங்குவதில் ளமே வங்கி  ீெொன நைவடிக்ளக 
யமற்பகொள்வதொல்  ணக்கட்டுப் ொட்ளை நிர்வகிக்க இேலுகிறது. 
2.  ண அளமப்பு முளறேில் நிளலத் தன்ளமளேக் பகொண்டு வருகிறது. 
எனயவ ப ொதுமக்கைிளையே தன்னம் ிக்ளகளே ஏற் டுத்துகிறது. 
 ணம் அச் ிட்டு பவைிேிடுவதொல் அெசுக்கு இலொ ம் கிளைக்கிறது. 
2. வங்கி, முகவர் மற்றும் அரசுக்கு ஆபலொசகர் 

 றமய வங்கி(இந்திே ரி ர்வ் வங்கி) அெசுக்கு வங்கிேொகவும், 
முகவெொகவும், ஆயலொ கெொகவும் ப ேல் டுகிறது. 

 வங்கி:  ஒரு வங்கிேொக ளமே, மொநில அெ ின் கணக்குகளை 
தன்னிைத்யத பகொண்டு அெ ின்  ொர் ொக அவற்ளற ப லவு அஎய்கிறது. 
அெ ின்  ொர் ொக, அந்நிேப்  ணங்களை வொங்கவும், விற்கவும் ப ய்கிறது. 
நொட்டின் தங்கத்தின் இருப்ள  ளவத்துக் பகொள்கிறது. 
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 நிதி முகவரொக(fiscal agent): ளமே வங்கி அெசுக்கு 90 நொட்களுக்கு 
மிகொமல் குறுகிே கொல் கைனைித்து உதவுகிறது. ளமே வங்கி மொநில 
அெசுகளுக்கும், உள்ைொட் ி அளமப்புகளுக்கும் கைனும், முன் ணமும் 
வழங்குகிறது. அெ ின்  ொர் ொக அளனத்துப் ப ொதுக்கைன்களையும் 
ளமே வங்கி யமலொண்ளம ப ய்கிறது. 

 ஆபலொசகரொக(advisor): அெசுக்கு  ணமதிப்புக் குளறப்பு (devaluation) அந்நிே 
ப லொவணிக் பகொள்ளக, நிதிநிளல அறிக்ளக, திட்ைம் ய ொன்ற 
ப ொருைொதொெ  ிெச் ிளனகளை  மொைிக்க ஆயலொ ளனகளை 
வழங்குகிறது. 

3. வணிக வங்கிகளின் பரொக்க இருப்புகளின் பொதுகொவலர்(cash reserve) 

வணிக வங்கிகள் தங்கைிைமிருக்கும்  ணத்தில், குறிப் ிட்ை விழுக்கொடு பெொக்க 
இருப்புகளை (cash reserve) ளமே வங்கிேிைம் ளவத்திருக்க யவண்டும். இந்த 
இருப்புகைிலிருந்து ளமே வங்கி நிதிளே ஒரு வங்கிேிலிருந்து மற்பறொரு வங்கிக்கி 
கொய ொளல மூலம்  ரிமொற்றம் (transfers) ப ய்கிறது. 

4. அந்நியச் பசலொவணி இருப்பின் பொதுகொவலர் மற்றும் பமலொளர் 

 நொட்டின் அந்நிேச் ப லொவணி இருப்ள  யமலொண்ளம ப ய்கிறது. 
 அேல்நொட்டு  ணமற்று வதீத்ளத (Exchange Rate) உள்நொட்டு  ணமதிப்ய ொடு 

ளமே வங்கி நிர்ணேிக்கிறது. 
 அந்நிே ப லொவணி மொற்று விகிதத்தில் ஏதொவது ஏற்றத்தொழ்வு இருந்தொல் 

ளமே வங்கி அதற்யகற்  அந்நிே நொட்டுப்  ணத்ளத வொங்கவும் விற்கவும் 
ப ய்து மொற்றுவிதத்தில் (Exchange Rate) இருக்கும் நிளலேற்றத் தன்ளமளேக் 
குளறக்க ளமே வங்கி நைவடிக்ளக எடுக்கிறது. 

5. கறடசி புகலிடம் றமய வங்கி (Lender of the last resort) 

 வணிக வங்கிகள், உண்டிேல் இளைத் தெகர்களுக்கும், நிதி நிறுவனங்களுக்கும் 
மறு கழிவு ப ய்தும்,  ிளணப் ொதுகொப்பு அடிப் ளைேிலும் கைன் வழங்கி 
ளமே வங்கி, வணிக வங்கிகளுக்கு களை ி புகலிைமொக ப ேல் டுகிறது. 

 வணிக வங்கிகளுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும், இைர்ப் ொைொன நிதி 
நிளலேிலிருந்து மீண்டுவெ, நொட்டின் நிதிக்கட்ைளமப்பு  ீர்குளலேொமல் 
இருப் தற்கொக, நிறுவனங்கைின் இைர் ொைொன சூழ்நிளலேில் அவர்களுக்கு 
கைனுதவி ப ய்கிறது. 

6. பரிமொற்ை பணி (Clearing Function) 
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  ரிமொற்ற முளற மூலம் ளமே வங்கி இதெ வணிக வங்கிகளுக்கு 
 ரிமொற்ற வடீு ஆக (clearing house) ப ேல் டுவதொல் ஒருவருக்பகொருவரின் 
யதளவகள் நிளறயவற்றப் டுகிறது. 

 வணிக வங்கிகைின்  ண இருப்ள  (cash reserves) ளமே வங்கி தன்னகத்யத 
ப ற்றிருப் தொல், தொன் ஒரு  ரிமொற்ற வைீொக ளமே வங்கி ப ேல் ை 
எைிதொகிறது. 

7. வங்கிகளின் வங்கி 

ளமே வங்கி வணிக வங்கிகளை தனது கட்டுப் ொட்டிற்குள் ப ேல் ைவும், 
யமற் ொர்ளவ ப ய்ேவும் அதிகொெம் ப ற்றுள்ைது. 

8. கடன் கட்டுப்பொட்டொளர் (Conroller of Credit) 

வணிக வங்கிகைின் கைன் உண்டு  ண்ணும் ஆற்றளலக் கட்டுப் டுத்தி அதன்மூலம் 
 ணவகீ்கம் மற்றும்  ணவொட்ைத்ளத கண்கொணிக்கும் மிகப்ப ரும்  ணிளே ளமே 
வங்கி யமற்பகொள்கிறது. 

பிை பணிகள் 

 ப ொருைொதொெ வி ெங்களை பவைிேிடுதல் மற்றும் கட்டுப் டுத்துதல் 
 அெசுப்  த்திெங்கள் வொங்குவது மற்றும் விற் து. 
 அெசுக்கு கைன் வழங்குதல். 
  ன்னொட்டு நிதி அளமப் ில் இந்திேொவின்  ொர் ில் உறுப் ினெொக உள்ைது. 
 இங்கு தனிந ர் கணக்கு துவங்க முடிேொது. 
 இங்கு தனிந ர் வொங்க முடிேொது. 

கடன் கட்டுப்பொட்டு முறைகள் 

 இதற்கு ளமே வங்கி அைவுக்கட்டுப் ொடுகள் (Quantitative methods) கைன் தன்ளம 
(Quantitative methods) கட்டுப் ொட்டு முளறகளை யமற்பகொள்கிறது. 

 கைன் அைவு கட்டுப் ொட்டு முளற என் து கைன் ப லவு மற்றும் கைன் 
அைளவக் கட்டுப் டுத்துவளத யநொக்கமொகக் பகொண்ைது. 

 கைன் அைவுக் கட்டுப் ொடு முளறகள் (Qualititative methods) மூவகப் டும். 
1. வங்கிவதீம் (bank rate Policy) 
2.பவைி அங்கொடி நைவடிக்ளக(open market operations) 
3. வணிக வங்கிகைின் பெொக்க இருப்பு வதீத்ளத மொற்றுதல்(Variation in Reserve 
Ratio) 
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கடன் தன்றமக் கட்டுப்பொட்டு முறைகள் (Qualititative methods) 

கைனின்  ேளனயும், பநறிப் ொட்டிளனயும் கட்டுப் டுத்துகிறது. 

இம்முறை 5 வறகயொக பசயல்படுகிைது 

1. இறுதி வெம்புத் யதளவகள் 
2. நுகர்யவொர் கைன்களை ஒழுங்கு டுத்துதல் 
3. கைளன யதளவக்யகற்  அைித்தல் (rationing of credit) 
4. ளமே வங்கிேின் யநெடிச் ப ேல் ொடு 
5. அறிவுளெகள் 
 கடன் (credit)  விளல நிளலேில் ஏற்றத்தொழ்வு, அந்நிேச் ப லொவொணி 

மதிப் ில் ஏற்றத்தொழ்வு கூடுதலொக  ில  ணிகளையும் ளமே வங்கி புரிகிறது. 
 ளமே வங்கி  ணம் மற்றும் நிதிப் புள்ைி விவெங்களை திெட்டுவது, ஆெொய்ச் ி 

யமற்பகொள்வது, தகவல் தருவது ய ொன்ற  ணிகளையும் யமற்பகொள்கிறது. 
உலக வங்கி மற்றும்  ன்னொட்டு நிதி நிறுவனம் (IMF)  பதொைர் ொன 
 ணிகளையும் கவனிக்க யவண்டும். 

 ஒரு நொட்டின் ளமே வங்கி நிதி மற்றும்  ணத்தின்  ொதுகொவலனொக 
விைங்குகிறது. 

றமய வங்கி பமற்பகொள்ளும் கடன் கட்டுப்பொட்டு முறை 

 கைன் கட்டுப் ொடு ளமே வங்கிேின் ஒரு முக்கிே  ணிேொகும். 
 வணிக வங்கிகள் எழுப்பும் கைன் ப ருக்கத்ளத கட்டுப் டுத்த ளமே வங்கி  ல 

முளறகளைக் ளகேொளுகிறது. அதில் இரு முக்கிே முளறகைொவன: 
1. கைன் அைவுக்கட்டுப் ொட்டு முளறகள் 
2. கைன் தன்ளமக் கட்டுப் ொட்டு முளறகள் 

 கைன் அைவுக் கட்டுப் ொட்டு முளறகள்(Qualitative credit control methods) பதொழில் 
அல்லது வணிகத்தில், அெ ின் ப ொருைொதொெ முன்னுரிளம அடிப் ளைேில் 
கைன் கட்டுப் ொட்டு அைளவ ஒழுங்கு டுத்துகிறது. எ.கொ. அத்திேொவ ிேப் 
 ண்ைங்களை வொங்கி விற்கும் ஊக வணிகர்களுக்கும் ,  துக்கல்கொெர்களுக்கும் 
வணிக வங்கிகள் கைன் பகொடுத்ததன் கொெணமொக நொட்டில்  ணவகீ்கம் 
நிலவுகிறத்உ. விளலவொ ி உேர்ந்தது என இந்திே ரி ர்வ் வங்கி வணிக 
வங்கிகளை ஊக வணிகங்களுக்கும்  துக்கல்கொெர்களுக்கும்  ணம் கைன் 
அைிக்க யவண்ைொம் என அறிவுறுத்துகிறது. 

 கைன் அைவுக் கட்டுப் ொட்டு முளறளே ‘மளறமுகமொன முளற’ எனவும் 
தன்ளமக் கட்டுப் ொட்டு முளறளே ‘யநெடி முளறேொகவும்’ பகொள்ைலொம். 
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கடனளவு/ பபொதுத்தன்றம கடன் கட்டுப்பொட்டு முறைகள் 

Quantitative or General Credit control methods 

1. வங்கி வதீம்/ மறுகழிவு வதீக் பகொள்றக 

Bank Rate(or) Discount Rate Policy 

 ளமே வங்கி விதிக்கும் வட்டி வதீயம வங்கி வதீம் எனப் டும். இதளன 
‘மறுகழிவு வதீம்’ என்றும் அளழக்கலொம். இந்த வதீத்தியலயே ளமே 
வங்கிேொனது வணிக வங்கிகள் ளவத்திருக்கும் அெசுப்  த்திெங்கள், 
உண்டிேல்கள் ஆகிேவற்ளற மறுகழிவு ப ய்கிறது. 

 வணிக வங்கிகைின் பெொக்க ளவப்பு (cash reserves) குளறந்த ட்  
 ட்ைப்பூர்வமொன இருப்ள விை குளறவொக இருக்கும்ய ொது இவ்வங்கிகள் 
கூடுதல்  ண்ம் ப றுவதற்கு, தங்கைிைமுள்ை தகுதியுள்ை  த்திெங்களை ளமே 
வங்கிேில் ளவத்து கைன் ப றலொம் அல்லது உண்டிேல்களை ளமே 
வங்கிேின் மூலம் மறுகழிவு ப ய்து கூடுதல்  ணம் ப றலொம். இப் ணிக்கு 
ளமே வங்கி வட்டிளே வசூலித்துக் பகொள்ளும். 

 வங்கி வதீம் உேர்த்தப் டும் ய ொது ளமே வங்கிேிைம் கைன்ப றுவது அதிக 
ப லளவ ஏற் டுத்தும். எஅயவ வணிக வங்கிகள் குளறவொக கைன்ப றும் 
(ளமே வங்கிேிைமிருந்து) மொறொக, வணிக வங்கிகள் வொடிக்ளகேொைருக்கு 
கைன் அைிக்கும் வட்டி வதீத்ளத உேர்த்திவிடும். இதனொல் வணிகச் 
ப ேல் ொடுகள் ஊக்கமிழக்கும். எனயவ,  ண்ைங்கைின் யதளவக் குளறயும், 
விளல, வழீ்ச் ிேளையும். 

  ண வகீ்கத்ளதக் கட்டுப் டுத்துவதற்கொக வங்கி வதீம் உேர்த்தப் டுகிறது. 
மொறொக  ணவொட்ைத்ளத ய ொக்க வங்கி வதீம் குளறக்கப் டுகிறது. 

2. பவளிச்சந்றத நடவடிக்றககள் (Open Market Operations) 

 அெசுப்  த்திெங்கள், மற்றும் தனிேொர் நிதி நிறுவனங்கைின்  ொதுகொப்புப் 
 த்திெங்கள் (securities) உண்டிேல்கள் (bills) ஆகிேவற்ளற ளமேவங்கி, வொங்கி, 
விற்கும் நைவடிக்ளகயே பவைிச் ந்ளத நைவடிக்ளக என்றளழக்கப் டுகிறது. 

  ண வகீ்கத்தின்ய ொது ளமே வங்கி முதல்தெ உண்டிேல்களை (first class bills) 
 ணச்  ந்ளதேில் விற்கிறது. இவ்வுண்டிேல்களை வொங்கும் வணிக வங்கிகள் 
ளமே வங்கிக்கு உரிே  ணத்ளத ப லுத்துவொர்கள். வணிக வங்கிகள், ளமே 
வங்கிேிைம் ளவத்திருக்கும் பெொக்க இருப்ள க் குளறத்துவிடும். 
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 ப ொருைொதெ மந்த கொலங்கைில் ளமே வங்கி உண்டிேல்கள் மற்றும் 
 ொதுகொப்புப்  த்திெங்களை, வணிக வங்கிேிலிருந்து வொங்கும். இதற்கு வனிக 
வங்கிக்கு ளமே வங்கி  ணம் பகொடுத்துவிடும். எனயவ வணிக வங்கிகைின் 
பெொக்க இருப்பு அதிகரிக்கும். இதன்மூலம் வங்கிகள் தங்கைின் கைளன 
அதிகரிப் தொல், மூலதன், யவளலவொய்ப்பு மற்றும் விளலகள் அதிகரிக்கும். 

3. மொறும் இருப்பு வதீம் (Variable Reserve Ratio) 

 ஒவ்பவொரு வணிக வங்கியும்  ட்ைப் டி ளமே வங்கிேிைம் ஒரு குறிப் ிட்ை 
அைவு விழுக்கொடு  ணத்ளத ளவப்பு நிதிேொக ளவத்திருக்க யவண்டும். 

 வணிக வகங்கிகைிைம் குளறந்த அைவு இருப்பு  ணத்ளதவிை கூடுதலொக 
உள்ை இருப்பு, கூடுதல் இருப்பு (excess reserves) எனப் டும். 

 வணிக வங்கிகள் இந்த கூடுதல் இருப் ின் அடிப் ளைேியலயே கைன் 
வழங்குகிறது. ளமே வங்கி இருப்புத் யதளவேில் மொற்றத்ளதக் 
பகொண்டுவெலொம். இதனொல் வணிக வங்கிகைின் இருப்புத்பதொளகேில்  ொதிப்பு 
ஏற் டுவதுைன் வணிக வங்கிகள் ளமே வங்கிேிைம் ப லுத்தியுள்ை 
ளவப்புநிதி, முதலீடு மற்றும் கைன் பகொடுப் தற்பகன ளவத்துள்ை நிதிேிலும் 
 ொதிப்பு ஏற் டும். 

 எ.கொ. ளமே வங்கிேிைம் 10% இருப்பு நிதி (Reserve requirement) ளே வணிக 
வங்கிகள் நிர்வகிக்க யவண்டும் என்றொல், வணிக வங்கிகள் ஒவ்பவொரு 1000 
ரூ ொய் ளவப்புத் பதொளகக்கும் ரூ.100 ஐ ளமே வங்கிேிைம் பெொக்க இருப்பு 
(Cash Reserve) ளவத்தது ய ொக மீதம் உள்ை ரூ.900 கைனொக அைிக்கலொம். 

  ணவிகிதத்ளதக் கட்டுப் டுத்த பெொக்க இருப்ள  (cash reserve) 10% லிருந்து 
15%ஆக ளமே வங்கி உேர்த்தலொம். இதனொல் வணிக வங்கிகள் தொங்கள் 
கைனைிக்க ளவத்துள்ை கூடுதலொன 5% பதொளகளே ளமே வங்கிேிைம் 
ப லுத்த பெொக்க இருப்ள  (cash reserve) 10% லிருந்து 7% ஆக குளறக்கலொம். 
இதனொல் வணிக வங்கிகைின் பெொக்க இருப்பு கூடுதலொக, அது அைிக்கும் 
கைன் வ தி 3% அதிகரிக்கும். 

கடன் தன்றமக் கட்டுப்பொட்டு முறைகள்(Qualitative methods od credit control) 

 கைளனப்  ேன் டுத்து வர்களுக்கு அைிக்கப் டும் பதொளகளேக் 
கட்டுப் டுத்துவது, ஒழுங்கு டுத்துவதும் ஆகும். 

 இத்ன் யநொக்கம் ஊக வணிகம் ய ொன்ற விரும் த்தகொத ப ேல்களுக்கு வங்கி 
கைனுத்வி அைிக்கொமல்  முதொேத்திற்கு  ேனுள்ைளவக்கு கைனுதவி 
ப ய்வதொகும். 
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முக்கியமொன கடன் தன்றமக் கட்டுபொட்டு முறைகள் (அ) இறுதித்பதறவ (Mardin 
Requirements) 

 இதன் முக்கிே யநொக்கம் ஊக வொணிகத்தில் ஈடு டு வர்கள். 
 ங்குப் த்திெத்ளத(securities) வொங்குவளத தடுப் தொகும். 

 ளமேவங்கி  ங்குப்  த்திெத்ளத(securities) வொங்ககைன் வழங்குவதற்கு  ில 
குளறந்த அைவு கட்டுப் ொடு (வணிக வங்கிகளுக்கு) விதிக்கிறது. எ.கொ. ளமே 
வங்கிேொனது 30% இறுதித்யதளவ விதிக்கிறது எனில் ரூ.1000 த்திற்கு 
 ங்குப் த்திெம் (securities) வொங்குவதற்கும் ரூ. 300 ஐ இறுதிப் ணமொக ளவத்துக் 
பகொண்டும் ரூ.700 ஐ கைன் வழங்குவதற்கு ளவத்துக் பகொள்ைலொம். 

 ளமேவங்கிேொனது ஊகவணிக ப ேல் ொடுகளை தடுக்க நிளனத்தொல் இறுதித் 
யதளவளே அதிகரிக்கும். மொறொக கைளன விரிவொக்க நிளனத்தொல் இறுதித் 
யதளவளேக் குளறக்கிறது. 

ஆ) நுகர்பவொர் கடறன ஒழுங்குபடுத்துதல்(Redulation of consumer credit) 

 நுகர்யவொர் அழிேொப் ண்ைங்களை தவளண முளறேில் வொங்க கைன் 
ப றுவளத ளமே வங்கி கட்டுப் டுத்துகிறது. 

 இதளன அளைே ளமே வங்கி இருவழிகளைக் ளகேொளுகிறது. 
1. குளறவொன பெொக்கம் ப லுத்துதல்(minimum down payment) 
2. திருப்புச் ப லுத்துவதில் அதிககொலம் (எ.கொ. 36/48/60 தவளணகள்) 

இ) கடறனத் பதறவக்பகற்ப பங்கீடு பசய்தல்(Rationing of Credit) 

வணிக வங்கிகள் எதற்கொகக் கைன் அைிக்கிறயதொ அதளனக் கட்டுப் டுத்தி 
கண்கொஇத்து பகொடுப் யத கைன்  ங்கீடு ப ய்தல் ஆகும்.இது இரு வளககைொகும். 

1. வணிக வங்கிகள் ஒவ்பவொரு துளறக்கும் அைிக்கும் கைனைளவ ளமே வங்கி 
கைன் வெம் ிளன நிர்ணேிக்கிறது. இந்த வெம் ிற்கு அதிகமொக அளவ கைன் 
பகொடுக்க இேலொது. 

2. மொற்று மூலதன ப ொத்து வதீம் (Variable capital assets ratio) இதன் ப ொருள் ளமே 
வங்கி வணிக வங்கிகைின் பமொத்த ப ொத்துக்கைில் மூலதன வதீத்திற்கு ஏற்   ரி 
ப ய்கிறது. 

ஈ)பநரடிச் பசயல்பொடு(Direct action) 

 யநெடிச் ப ேல் ொடு என் து ளமே வங்கி வணிக வங்கிகள் ஒரு குறிப் ிட்ை 
பகொள்ளகளேக் களை ிடிக்க யவண்டும் என் அறிவுறுத்துகிறது. 
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 ளமே வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு கீழ்க்கண்ை அறிவுளெகளை  கிர்கிறது. 
1. கைன் பகொடுக்கும் பகொள்ளககள் 
2. முன் ணங்கள் எந்பதந்த கொெணங்களுக்கொக பகொடுக்கப் ைலொம். 
3. ப ற்ற கைன்களுக்கு இறுதிப்  ணம் நிர்வகிக்கப் டுதல் யவண்டும். 

உ) அைிவுறர கூறுதல்(Moral suasion) 

நைப்புப் ப ொருைொதொெ நிளலேில் ளமே வங்கிேொனது வணிக வங்கிகளை ப ொதுப் 
 ணக்பகொள்ளகளே களை ிடிக்க யவண்டி யகட்டுக் பகொள்வதும், பதொைர்ந்து 
அவ்வொயற தூண்டுதளல ப ய்வதும் ளமே வங்கிேின்  ணி ஆகும். 

ஊ) விளம்பரப்படுத்துதல்(Publicity) 

 ளமே வங்கிேொனது ப ொதுமக்களுக்கொக வணிக வங்கிகைின் ப ொத்துக்கள் 
மற்றும் ப லவினங்கள்  ொர்ந்த விவெங்களை வொெபமொரு முளற அல்லது 
மொதபமொருமுளற அல்லது கொலொண்டுக்கு ஒருமுளற தொன் பவைிேிடும் 
அறிக்ளகேில் பதரிவிக்கிறது. 

 ளமே வங்கிேொனது  ண அைிப்பு விளலகள், உற் த்தி, யவளல வொய்ப்பு 
ய ொன்றளவ  ொர்ந்த புள்ைி விவெங்களை பவைிேிடுகிறது. 

வங்கிகள் நொட்டுடறமயொக்கப்படுதல் 

 இந்திே வங்கிேிேல் முளற பதொைர்ச் ிேொன பநருக்கடிகளை  ந்தித்ததன் 
விளைவொக 20ம் நூற்றொண்டின் முதல்  ொதிேில் வங்கிகைின் வைர்ச் ி 
பமதுவொக இருந்தது. 

 விடுதளலக்குப்  ிறகு, திட்ைமிைப் ட்ை ப ொருைொதொெ முன்யனற்றம்  ண 
அைிப்பு அதிகரித்தல், வங்கிேிேல் முளறேில் வைர்ச் ி, இந்திே ரி ர்வ் 
வங்கிேின் கட்டுப் ொடு மற்றும் வழிகொட்டு முளறகள் என இந்ெிே வங்கி 
முளறேில் மிகப்ப ரிே வைர்ச் ி கொணப் ட்ைது. 

 19 ெூளல 1969 ல் 50 யகொடி ரூ ொய்க்கு யமல் இருப்பு உள்ை 14 ப ொதுத்துளற 
வணிக வங்கிகள் யத ிேமேமொக்கப் ட்ைன. 

பபொதுத்துறை வணிக வங்கிகள் 

1. ப ன்ெல்  ொங்க் ஆப் இந்திேொ 
2.  ொங்க் ஆப் இந்திேொ 
3.  ஞ் ொப் யநஷனல் வங்கி 
4. கனெொ வங்கி 
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5. யுளனபைட் கமர்ஷிேல் வங்கி 
6.  ிண்டியகட் வங்கி 
7.  ொங்க் ஆப் ப ொயெொைொ 
8. யுளனபைட் ய ங்க் ஆப் இந்திேொ 
9. யூனிேன்  ொங்க் ஆப் இந்திேொ 
10. தீனொ வங்கி 
11. அலகொ ொத் வங்கி 
12. இந்திேன் வங்கி 
13. இந்திேன் ஓவர் ீஸ் வங்கி 
14.  ொங்க் ஆப் மெொெொஸ்டிெொ 

தனிேொர் வங்கிகள் 
1. ஆந்திெொ வங்கி 
2.  ஞ் ொப்  ிந்து வங்கி 
3. நியூ ய ங்க் ஆப் இந்திேொ 
4. விெேொ வங்கி 
5. கொர்ய ொயெஷன் வங்கி 
6. ஓரிேண்ைல் ய ங்க் ஆப் கொமர்ஸ் 

 வங்கிகள் அெசுளைளம ஆக்கப் ட்ைதன் கொெணமொக வங்கி வைர்ச் ி முளறேில் 
மிகப்ப ரிே மொற்றம் ஏற் ட்ைது. 

 ப ப்ைம் ர் 1993ல் நியூ ய ங்க் ஆப் இந்திேொ,  ஞ் ொப் யநஷனல் வங்கியுைன் 
இளணக்கப் ட்ைது. 

 தற்ய ொது இந்திேொவில் யத ிேமேமொக்கப் ட்ை வங்கிகள் 20 மற்றும்  ொெத 
ரி ர்வ் வங்கி. 
அட்டவறண வங்கிகள் 
இந்திே ரி ர்வ் வங்கிச்  ட்ைம் 1934 ல் உள்ை இெண்ைொவது அட்ைவளணேில் 
உள்ை வங்கிகள் அளனத்தும் அட்ைவளண வங்கிகள் 
பொரத ஸ்படட் வங்கியின் 5 இறண வங்கிகள் 
ஸ்யைட் ய ங்க் ஆப் ள கொழூர், பெய்பூர் 
ஸ்யைட் ய ங்க் ஆப் திருவொங்கூர் 
ஸ்யைட் ய ங்க் ஆப் ளமசூர் 
ஸ்யைட் ய ங்க் ஆப்  ொட்டிேொலொ 
ஸ்யைட் ய ங்க் ஆப் ளெதெொ ொத் 
ஸ்யைட் ய ங்க் ஆப் ப ைெொஸ்ட்ெொ 
ஸ்யைட் ய ங்க் ஆப் இந்யதொர் 
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2008 ல் ஸ்யைட் ய ங்க் ஆப் ப ைெொஸ்ட்ெொ, 2009 ல் ஸ்யைட் ய ங்க் ஆப் 
இந்யதொர்  ொெத ஸ்யைட் வங்கியுைன் இளணக்கப் ட்ைன. 
இந்த வணிக வங்கி பிரிவுகள் 

  ொெத ஸ்யைட் வங்கி,  ொெத ஸ்யைட் வங்கிேின் 5 இளண வங்கிகள் 
 20 நொட்டுளைளமேொக்கப் ட்ை வங்கிகள் 
 இந்திே கூட்ைொண்ளம வங்கிகள்(IJSCB) 
 இந்திேொவில் ப ேல் டும் அேல்நொட்டு வங்கிகள் 
 வட்ைொெ ஊெக வங்கிகள் 

நொட்டுடறமயொக்கப்பட்ட வங்கிகளின் பசயல்பொடுகறள/ பயன்கள் 

 இந்திே வங்கிேளமப்பு முளறேில் ஒயெ  ீெொன நிளலயும் அெ ின் வங்கிேிேல் 
பகொள்ளகேிலும்,  ணக் பகொள்ளகேிலும் தகுந்தபதொரு சூழ்நிளலளே 
ஏர் டுத்திக்பகொடுத்தது. 

 வணிக வங்கிகள், தங்கைின்  ழளம வொய்ந்த ப ேல் ொடுகைிலிருந்து மொறி 
தனது யநொக்கங்களை  ல்யவறு கைங்கைில் நிளறயவற்றின. 

 வணிக வங்கி, வங்கிக் கிளைகளை அதிகமொக்குதல், ளவப்புக்களைத்திெட்டுதல், 
உற் த்திச் ப ேல்களுக்கு நிதி உதவி ப ய்தல், புறக்கணிக்கப் ட்ை 
துளறகளுக்கு அதிகக் கைன் வழங்குதல், வங்கிேிேலில் ஒரு ப ரிே 
ப ேற்கரிே ப ேல் ொடுகள் ப ய்தல் ய ொன்ற மொப றும்  ொதளனகளை வணிக 
வங்கிகள்  ளைத்துள்ைன. 

வங்கிகளின் வறககள் 

1. மத்திய வங்கி 

2. வணிக வங்கிகள் 

 பவளிநொட்டு வங்கிகள் 
 இந்திய வணிக வங்கிகள் 
 பபொதுத்துறை வங்கிகள் 
 தனியொர்துறை வங்கிகள்(மதுரொ வங்கி, கரூர் றவசியொ வங்கி, இலட்சுமி 

விலொஸ் கிரொம வங்கிகள்) 
 வட்டொர கிரொம வங்கிகள்- பவளொண்றம சிறு பதொழில், குடிறசத் 

பதொழில் பபொன்ைவற்ைின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிைது. இது கூட்டுைவு 
வங்கிகளுடன் இறணந்து பசயலொற்றுகிைது. பொண்டியன் கிரொம வங்கி. 
3. பவளொண் வங்கிகள் 
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1. நிலவள வங்கி- நீண்ட கொல கடனளிப்பது. கிணறு பவட்ட, டிரொக்டர் 
வொக்க, பவலி அறமக்க, நிலத்றத பமம்படுத்த. 
2. பதசிய விவசொய கிரொம வளர்ச்சி வங்கி(NABARD) 

 1982 இ இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் இந்திய அரசும் இறணந்து துவக்கப்பட்டது. 
 R.B.I உலக வங்கி பன்னொட்டு வளர்ச்சி கழகம், பவளிநொட்டு நிறுவனங்களில் 

கடன். 
பணிகள்: 

 பவளொண்றம, சிறுபதொழில், குடிறச, றகவிறனத் பதொழிலுக்கு 
கடனளித்தல் 

 கிரொம பமம்பொட்டிற்கு நீண்டகொல மற்றும் குறுகியகொல கடன் 
வழங்குதல் 

 அரசுக்கு நீண்ட கொல கடன் 
 கூட்டுைவு வங்கிகள், நிலவள வங்கி, மற்றும் R.B.I ஆல் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்குதல் 
 கூட்டுைவு வங்கிகறளயும், வட்டொர கிரொம வங்கிகறளயும் ஆய்வு 

பசய்தல். 

4. கூட்டுைவு வங்கிகள் 

1. முதல்நிறல கூட்டுைவு வங்கிகள்- கிரொமங்களில் 

2. மத்திய கூட்டுைவு வங்கிகள்- மொவட்ட அளவில் 

3. மொநில கூட்டுைவு வங்கிகள் 

4. நகர கூட்டுைவு வங்கிகள் 

5. வளர்ச்சி வங்கிகள்- பதொழிற்சொறலகளுக்கும் விவசொயிகளுக்கும் நீண்ட கொல 
கடனளிப்பது: 

பதசிய அளவில் வளர்ச்சி வங்கிகள் 

 இந்திய பதொழில் நிதிக்கழகம் 
 இந்திய பதொழில் கடன் முதலீட்டு கழகம் 
 இந்திய பதொழில்வளர்ச்சி வங்கி 

மொநில அளவில் 
 மொநில நிதிக் கழ்கங்கள் 
 மொநில பதொழில் வளர்ச்சிக் கழகங்கள். 


